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1.  Finalidade 

Regulamentar a realização do Campeonato Piauiense de Trap Americano 2018, no âmbito do Estado do Piauí, disputado no 
sistema On-line. 
 

2.  Participantes 
2.1 Os clubes filiados a FETPI que desejarem realizar as provas deverão solicitar a Diretoria da Federação sua inclusão. 
 2.1.1 A homologação da solicitação será efetivada mediante observância da legislação em vigor, assim como, do 
cumprimento dos critérios técnicos estabelecidos pela Liga Nacional de Tiro ao Prato e CBTE; 
2.2 Poderá participar qualquer competidor que esteja apto à prática do Tiro Esportivo, sendo o clube responsável pela 
fiscalização deste item; 
2.3 O atleta deverá estar com suas obrigações em dias tanto da FETPI como do Clube pelo qual estiver disputando o 
Campeonato, devendo o CLUBE informar eventual impedimento de participação do atirador à FETPI; 
 

3.  Categorias 
Todas as provas serão disputadas de forma específica para atletas masculinos e femininos, divididos nas seguintes categorias, 
de acordo com sua idade a ser completada no ano do campeonato: 

 
3.1  Trap Americano  

 
Gênero Masculino 

Sênior todas as idades 
 

Gênero Feminino 
Dama todas as idades 

 
4. Provas 
  
 As provas serão disputadas na modalidade TRAP AMERICANO, de acordo com o calendário, conforme descrito nos itens 

abaixo: 
 
 TRAP 50 – 2 séries de 25 pratos simples; 
 
 4.1 Será permitida apenas uma reinscrição, sendo aproveitado o melhor resultado.  
 

4.2 Caso alguma prova coincida com uma etapa da LIGA/CBTE, o atleta que estiver disputando a prova nacional, aproveitará, 
para fins de pontuação da etapa coincidente no campeonato estadual, mediante solicitação e inscrição prévia, os 02 primeiros 
resultados para o TRAP 50. 

 
5.  Classes 

As provas são divididas em classes, devido a grande variação de pontuação de seus competidores. A inserção dos atletas em 
sua classe acontece nestas situações: 
 

5.1  Divisão das Classes 
I) Sênior 
a. Overall – Todos os atletas; 
b. Classe A - Superior a 80% de acertos; 
c. Classe B – Igual ou Superior a 50% e inferior a 80% de acertos;  
d. Classe C – Inferior a 50% de acertos; 

  
II) Damas 
Não terá divisão de classes. 
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a) A definição da alocação dos atiradores terá como base a classificação final no Campeonato de 2018;  

b)  Os atletas iniciantes terão suas classes definidas pelo resultado de sua 1a. participação (resultado da 1ª inscrição) e 
permanecerão até o final do campeonato. 

c) Caso o atirador queira iniciar sua participação nas CATEGORIAS SUPERIORES, deverá solicitar antes de sua 1a. Prova; 

d) O resultado do ano de 2019 servirá de base para a reclassificação para o ano seguinte. 

6.  Valor da Inscrição por Provas 
 

a) O valor da inscrição antecipada (até quarta feira que antecede a prova) será de R$ 50,00 e no local do evento R$ 
70,00; 

b) O valor do prato será de R$ 0,80/unidade e deverá ser pago junto com a inscrição, sendo R$40,00 na prova TRAP 50. 

c) A reinscrição será R$ 50,00; 

d) O Clube realizador da Prova deverá repassar para a FETPI o valor de R$ 5,00 por inscrição. 
 

e) O Treino (01 série = 25 pratos) será de R$ 20,00; 
 
7.  Campeonato Piauiense 
 

7.1 A ordem de classificação final de cada etapa será feita pela contagem simples de pontos (pratos quebrados) da 
inscrição de melhor resultado, não haverá desempate na classificação final da etapa. 

7.2 O Campeonato Piauiense será disputado em 09 (nove) etapas on-line mais a final presencial, a qual terá peso 2x. 

7.3 O Campeão será definido pela soma dos 05 (cinco) melhores resultados mais a final. 

7.4 O critério de desempate para classificação final do campeonato será o melhor resultado na final, em caso de 
permanecer o empate será considerado o resultado da ultima etapa, e assim sucessivamente. 

7.5 A Final deverá ser disputada presencialmente no Clube de Tiro ao Prato do Piauí. 

a)  Premiação 
 

Etapas On-line 
Toda a premiação (medalha, troféus, etc.) será de responsabilidade dos organizadores locais. Esta premiação não é 
obrigatória, ficando a critério do organizador, inclusive se irão considerar as categoria e classes na mesma.  

 
 Etapa Final (presencial) 

Toda a premiação (medalha, troféus, etc.) será de responsabilidade do organizador local. Serão obrigatoriamente 
premiados os atletas classificados até o terceiro lugar em cada prova, considerando todas as categorias e classes.  
A premiação dos Campeões do Campeonato Piauiense será responsabilidade da Federação. 

 
b) Regulamento das Provas 

Para disputa das provas do Campeonato Piauiense de Tiro Esportivo serão adotados os mesmos regulamentos das 
provas realizadas pela LIGA/CBTE, no âmbito do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato - Trap Americano, e por 
similaridade, o Trap 50 utilizará o regulamento do Trap 100, com adaptações necessárias para execução de apenas 
duas séries de 25 pratos. 
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8. Aspectos de Segurança e Penalidades (adaptado da CBTE): 

 8.1 É de responsabilidade de cada atleta e do clube organizador da etapa, o respeito às normas de segurança no 
manuseio de armas de fogo e munições, zelando preventivamente contra disparos acidentais, trafegando pelas instalações dos 
clubes sempre com as armas abertas e sem munição.  

 8.2 É igualmente proibido colocar o segundo cartucho carregado no segundo cano (caso esteja utilizando espingarda com 
cano duplo). É proibido virar o cano da espingarda em direção aos demais atletas da esquadra após disparar contra o prato, bem 
como na hora de fechar a espingarda antes de "chamar" o prato. 

 8.3. O competidor pode segurar sua arma em qualquer posição, quando for a sua vez de atirar. Entretanto, é proibido 
levantar, fechar e/ou apontar a arma antes do atleta que o antecede efetuar o disparo. Isso poderá distrair o atleta que está para 
efetuar o disparo. (Item 14 da Letra "I" - Safety, pág. 17 das regras da ATA). No caso de espingardas semi-automáticas, 
recomenda-se municiar a arma somente após o disparo do atleta antecessor.   

 8.4 Não é permitida a presença de pessoas estranhas nas pedanas, além dos atletas componentes da esquadra e árbitros, 
pois, além de não ser seguro, o barulho ou a presença muito próxima pode atrapalhar os competidores. 

 8.5 O atleta que se comportar inconvenientemente com ofensas, agressões, retardamentos, uso indevido de armas, 
excesso de álcool (bebidas), narcóticos e qualquer fato que atente contra a boa conduta do esporte, a juízo da FETPI e CTPP 
poderá ser punido independentemente da sanção que tiver sido aplicada pelo juiz ou júria daquela competição. As penas serão: 
Advertência, Suspensão e Eliminação do Campeonato, de acordo com a sua gravidade. O relato da ocorrência poderá ser escrito 
na própria súmula ou em documento separado, com a assinatura dos juízes, Delegado Local e duas testemunhas. 

 8.6 O atleta tem o direito de ter falhas mecânicas em uma série de tiro, devendo essa ser verificada pelo juiz. Caso a arma 
quebre ou tenha sua utilização inviabilizada por qualquer outro motivo, o atleta terá, no máximo, cinco minutos para consertá-la 
ou substituí-la. Caso não seja possível o reparo ou substituição da arma no tempo concedido, o competidor poderá retirar-se 
daquela esquadra, voltando nas séries seguintes (caso haja) ou completando aquela série ao final da prova, caso não tenha 
abandonado a mesma. Somente será imputado "ZERO" na súmula, caso o competidor avise da desistência da prova. 

9. Cada local de realização, através do seu Delegado deverá formar a Comissão Técnica para dirimir eventuais dúvidas e decisões.  

10. Casos Omissos 
Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Federação. 

 
 
 Teresina (PI), 06 de janeiro de 2019.  


