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1. Finalidade: Normatizar, unificar e divulgar os procedimentos a serem adotados durante a realização da Copa Minas 

de Skeet Olímpico, promovida pela Federação Mineira de Tiro Esportivo – FMGTE, temporada de 2020. 

 

2. Classificação dos Atletas: 

Categorias 

2.1. Homens 

2.1.1. Júnior - O atleta deixará de ser considerado Júnior a partir de 1º de janeiro do ano em que completar 21 anos de 

idade. 

2.1.2. Sênior - O atleta será considerado desta categoria a partir de 1º de janeiro do ano em que completar 21 anos de 

idade. 

2.1.3. Veterano - O atleta poderá optar por participar desta categoria a partir do ano em que completar 65 anos de 

idade e que a opção seja realizada até a primeira prova do Calendário FMGTE. 

2.2. Mulheres 

2.2.1. Dama - Independentemente de sua idade, as mulheres integram esta única categoria. 

Classes  

Apenas os atletas da Categoria Sênior serão distribuídos em Classes, considerando a pontuação obtida pelo atleta, na 

primeira prova que participar, e permanecerá na mesma Categoria até última prova do calendário em curso, sendo 

elas: 

2.3.1 – Sênior A - Igual ou superior a 63 (sessenta e três) pratos acertados. 

2.3.2 – Sênior B - Igual ou inferior a 62 (sessenta e dois) pratos acertados. 

2.3.3 – Sênior C – Igual ou inferior a 51 (cinquenta e um) pratos acertados. 

 

3. Calendário das Provas: A Copa Minas de Skeet Olímpico – 2020, será disputado em 10 (dez) 

etapas on-line, conforme calendário abaixo: 

E1 – de 01 a 02 de Fevereiro de 2020; 

E2 – de 29 de Fevereiro a 01 de Março de 2020; 

E3 – de 18 a 19 de Abril de 2020; 

E4 – de 09 a 10 de Maio de 2020; 

E5 – de 06 a 07 de Junho de 2020; 

E6 – de 04 a 05de Julho de 2020; 

E7 – de 08 a 09 de Agosto de 2020; 

E8 – de 12 a 13 de Setembro de 2020; 

E9 – de 03 a 04 de Outubro de 2020; 

E10 – de 07 a 08 de Novembro de 2020; 

 

4. Participação: Somente poderão participar da Copa Minas de Skeet Olímpico – 2020. Os atiradores no pleno gozo 

de seus direitos junto a FMGTE. Federação Mineira de Tiro Esportivo Tiro ao Prato. 
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5. Formato da Prova: As provas serão realizadas em 75 (setenta e cinco) pratos, (sempre as 3 primeiras series), e 

conforme regras internacionais da modalidade (CBTE/ISSF). Caso algum atirador, ao invés da prova on-line, opte por 

atirar apenas na Prova Excelência, da semana subsequente, este resultado também será considerado para a etapa 

correspondente, bastando o atirador informar a FMGTE. 

 

6. Classificação: Serão apurados para o resultado final da Copa Minas de Skeet Olímpico – 2020, os 05 (cinco) 

melhores resultados de cada atirador. 

6.1 Desempate: Será considerado vencedor o atirador que conseguir melhor resultado na última série, da última prova. 

Persistindo ainda o empate, será verificado o resultado da penúltima série e assim sucessivamente até a 1ª série. Se 

ainda houver empate, será utilizado este mesmo critério nas 5 provas válidas de cada atirador, começando da última 

prova até a primeira prova. Se ainda persistir o empate, será vencedor o atirador de maior idade. 

 

7. Premiação: Ao término da Copa Minas de Skeet Olímpico -2020, serão premiados com troféus os 3 (três) primeiros 

colocados, na somatória geral, das categorias A,B e C; e CAMPEÃO para Veteranos, Damas e Juniores.  

7.1 – Em caso de empate entre dois ou mais atiradores nas três primeiras colocações, ao final de cada etapa, será 

observado o seguinte critério: 

- Será considerado vencedor o atirador que conseguir melhor resultado na última série. Persistindo ainda o empate, 

será verificado o resultado da penúltima série e assim sucessivamente até a 1ª série. Se ainda persisti o empate, será 

vencedor o atirador de maior idade. 

 

8. Inscrição: O valor para participação da Copa Minas de Skeet Olímpico – 2020, R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta 

reais) a serem pagos em parcela única através de boleto bancário, até a quinta etapa, 05 de junho 2020. 

*Os pratos atirados nas provas deverão ser acertados com o Clube onde o atleta competir. 

 

9. Demais condições: Só será permitida a utilização de cartuchos originais com carga máxima de chumbo de 24 

gramas com tolerância de +0,5 grama. Sendo vedado o uso de cartuchos recarregados. Para os casos omissos, o 

Diretor da Modalidade, solicitará em até 30 dias da ocorrência, reunião com o Tribunal de Justiça Desportiva da 

FMGTE, para a resolução das pendencias de forma única e soberana. 

 

10. Condições Gerais: A FMGTE, a qualquer tempo, poderá realizar vistorias nos Clubes, e se verificadas 

irregularidades, suspender os efeitos da homologação já concedida, situação que assim permanecerá até que tais 

falhas, a critério da FMGTE, sejam sanadas.    

Quaisquer questões não previstas neste Regulamento, inclusive as que dizem respeito à interpretação das 

determinações aqui contidas, bem como eventuais propostas de alterações feitas por atletas ou Clubes, serão decididas 

pela Comissão Técnica de TRAP e homologadas pelo Presidente.  
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Casos omissos neste regulamento permitirão a utilização do Regulamento da CBTE para eventuais ajustes ou ainda 

dirimir dúvidas.     

Este Regulamento entrará em vigor imediatamente após sua publicação no site da FMGTE, revogando-se todas as 

disposições em contrário.    

Belo Horizonte, 06 de Janeiro de 2020 

 

 

Conrado de Souza Macedo 
Diretor Desportivo 
 

Mauro Pereira Galvão 
Vice-presidente 

Diego Moreira Lino 
Vice-presidente 

Alcimir Vilela 
Presidente 

 

 


