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1.0. Regulamento do Campeonato Mineiro de Trap Americano 
 

1.0. O Campeonato Mineiro de Trap Americano será promovido pela Federação Mineira de Tiro 

Esportivo e será disputado em 04 (quatro) etapas presenciais.  

 

Serão computados para o resultado final do Campeonato Mineiro de Trap Americano os dois 

melhores resultados das três primeiras etapas presenciais de cada atirador, somados ao resultado 

da final presencial que é obrigatória. 

 

Desempate: 

a. Maior pontuação obtida na final; 

b. Observando o resultado da final, será considerado vencedor, o atirador que conseguir o 

melhor resultado na última série (4ª Série), se ainda persistir o empate, será verificado o 

resultado da penúltima série e assim sucessivamente até a primeira série; 

c. Maior soma das 4 etapas, portanto sem considerar descarte; 

d. Maior idade. 

 

 1.1. Armas e munições: 
Será permitido somente o uso de cartuchos novos (cápsula plástica), com máximo de 24 
gramas de chumbo, com granulometria 7½ ou mais fino (8 ou 9). Exceção serão as etapas 
online da copa Minas, onde serão aceitos cartuchos recarregados. 
 
As espingardas não poderão ter câmara maior que o calibre 12, sendo que espingardas 
semiautomáticas somente serão permitidas quando contiverem o limitador de ejeção de 
cartucho ou se o atleta posicionado ao lado no qual ela ejeta o cartucho deflagrado seja 
avisado previamente e dê o seu consentimento (Item 15 - Safety, pág. 18 das regras da 
ATA). 
 

 1.2. Premiação: 
Premiação especial para os três primeiros do ranking geral; 
Medalhas para os três primeiros de cada categoria. 
 

 1.3 Local das provas: 
E1 – Santa Luzia, de 22/02 a 24/02/2019; 
E2 – Pará de Minas: de 12/04 a 14/04/2019; 
E3 – Patos de Minas: de 14/06 a 16/06/2019; 
E4 – Uberlândia: 29/08 a 31/08/2019; 
E5 – Lagoa da Prata, FINAL; 11/10 a 13/10/2019. 

 
*Datas sujeitas a alterações, dependerão do calendário brasileiro, más a ordem dos 
locais não será alterada. 

 
 1.4. Somente poderão participar do Campeonato Mineiro de Trap Americano os atiradores no 

pleno gozo de seus direitos junto a FMGTE. 
 

 1.5 As provas serão realizadas em 100 (cem) pratos, conforme regras internacionais da 
modalidade (CBTE / LIGA). 
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 1.6. As provas serão disputadas nas seguintes categorias: 
 

Sênior Até 55 anos de idade 
Máster De 56 até 64 anos 
Veterano A partir do ano em que completa 65 anos 
Damas Todas as idades 

 
Atletas que tenham sido alocados nas categorias do gênero masculino: Máster e Veterano 
poderão ser realocados na categoria Sênior, através de pedido junto a Diretoria Técnica da 
FMGTE. Para os atiradores filiados antes do início da temporada 2019, o prazo limite para a 
opção será 23/01/2019. Atiradores que se filiem durante qualquer etapa devem solicitar 
essa alteração ao Delegado Local do Clube Organizador. Os atiradores já realocados na 
temporada 2017 permanecerão na Categoria Sênior, exceto se solicitarem retorno para 
suas categorias formatadas para sua idade. 
 

 1.7. As classes representam o agrupamento dos atletas pelos melhores resultados apresentados 
no Ranking da temporada anterior (máximo quatro resultados) e serão definidos conforme 
quadro abaixo: 
 

 
Todos os atletas que participaram em pelo menos uma etapa "on-line" da FMGTE no ano de 
2018 terão suas classes definidas pela média dos resultados das etapas participadas (até 3 
etapas) constantes no Ranking 2018. Os atletas que participaram de 3 etapas ou mais, terão 
suas classes definidas pela média dos 03 melhores resultados constantes no Ranking 2018.  
 
Os atletas novatos na FMGTE (que ingressarem em 2019) terão suas classes definidas pela 
pontuação média dos resultados das 3(três) primeira participações, consecutivas ou não, 
em 2019.  Os atletas que não participaram de competições por mais de um ano e tiveram 
seus nomes retirados do Ranking serão classificados novamente conforme procedimento 
feito aos novatos. 
 
 

Sênior AA Igual ou superior a 90%  

Sênior A Igual ou superior a 80,00% até 89,99% 

Sênior B Igual ou superior a 70,00% até 79,99% 

Sênior C Igual ou inferior a 69,99% 

Damas Classe única 

Máster 

Classe única, exceto pontuação igual ou superior a 90% que será 
obrigatoriamente alocado no Sênior AA. O Máster poderá solicitar 
que seja alocado na categoria Sênior e neste caso será 
enquadrado na classe de acordo com sua pontuação. 

Veterano 

Classe única, exceto pontuação igual ou superior a 90% que será 
obrigatoriamente alocado no Sênior AA. O Máster poderá solicitar 
que seja alocado na categoria Sênior e neste caso será enquadrado 
na classe de acordo com sua pontuação. 
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2.0. Regulamento da Copa Minas de Trap Americano 
 
2.0. A Copa Minas de Trap Americano será promovido pela Federação Mineira de Tiro Esportivo e 

será disputado em 09 (nove) etapas online e uma final presencial. O Clube está livre para decidir 

se haverá ou não etapa da Copa Minas (online) nas datas que coincidirem com as etapas 

presenciais do Campeonato Mineiro. 

 

Sagrar-se-á Campeão da Copa Minas de Trap Americano 2019, o competidor (a) que tenha o 

maior somatório dos 05 (cinco) melhores resultados das 09 (nove) etapas dividido por 5. A este 

resultado será acrescido o resultado da Final presencial da Copa, que terá peso 3 (três), ou seja, o 

resultado da Final será multiplicado por 3 (três). 

 

 

Desempate: 

a. Maior pontuação obtida na final; 

b. Observando o resultado da final, será considerado vencedor, o atirador que conseguir o 

melhor resultado na última série (4ª Série), se ainda persistir o empate, será verificado o 

resultado da penúltima série e assim sucessivamente até a primeira série 

c. Maior soma considerando todas as etapas, portanto sem considerar descarte; 

d. Maior idade. 

 

 2.1. Armas e munições: 
Será permitido o uso de cartuchos novos e/ou recarregados (cápsula plástica), com máximo 
de 24 gramas de chumbo, com granulometria 7½ ou mais fino (8 ou 9). Exceção serão as 
etapas presenciais, onde serão aceitos apenas munição nova. 
 
O Delegado Local em cada clube que ofertar as etapas deverá disponibilizar uma balança 
digital para pesar lotes de 10 (dez) cartuchos coletados aleatoriamente no colete, na bolsa 
ou em qualquer lugar onde o atleta armazene os cartuchos que pretende utilizar no evento. 
O peso total da amostra de 10 (dez) cartuchos com cápsulas plásticas não poderá exceder 
370 (trezentos e setenta) gramas. Sendo o limite da amostra superado, a penalização do 
atleta será competir naquele evento com cartuchos novos. Não serão aceitos cartuchos 
recarregados em cápsulas de papelão. 
 
As espingardas não poderão ter câmara maior que o calibre 12, sendo que espingardas 
semiautomáticas somente serão permitidas quando contiverem o limitador de ejeção de 
cartucho ou se o atleta posicionado ao lado no qual ela ejeta o cartucho deflagrado seja 
avisado previamente e dê o seu consentimento (Item 15 - Safety, pág. 18 das regras da 
ATA). 
 
 
 
 
 



Federação Mineira de Tiro Esportivo 
Tiro ao Prato – Trap 

                                

                                    Regulamento Trap Americano - 2019 
 
 

4 

 

 
 2.2. Premiação: 

Premiação especial para os três primeiros do ranking geral; 
Medalhas para os três primeiros de cada categoria. 
 

 2.3 Local das provas: 
Conforme calendário da Federação Mineira de Tiro Esportivo 

 
 2.4. Demais condições: 

Para determinação de classes, categorias e demais critérios observaremos o Regulamento 
do Campeonato Mineiro de Trap Americano e as regras internacionais da modalidade (CBTE 
/ LIGA). 
 

 
Belo Horizonte (MG), 30 de Novembro de 2018. 

 
 
 

Este Regulamento foi aprovado  
por todos delegados do Trap Minas nesta data, via rede social whatsApp. 

 
 
 
 

Federação Mineira de Tiro Esportivo 
Mauro Pereira Galvão – 1º Vice Presidente/Tiro ao Prato 

 
 

   
 
 

 


