


REGULAMENTO

1) Objetivo da prova

1.1) Objetivo da prova A prova de tiro noturno do Clube de Caça e Pesca Alberto Scheidt, 
Criciúma, Santa Catarina, foi criada com o intuito de difundir o esporte praticado de TRAP 
AMERICANO, promover a confraternização entre os associados e estimular os novos atletas. Esta 
prova servira para o clube fornecer a DECLARAÇÃO DE HABITUALIDADE,  para renovação do 
CR.

2) Modalidade

2.1) A modalidade praticada será o TRAP AMERICANO (SINGLE):
Cada série ira contar com 15 pratos (3 pratos por posição na pedana);

3) Categorias

3.1) A prova será disputada com os atletas divididos entre as seguintes categorias:

4) Etapas

4.1) Será realizado um total de 10 etapas, todas realizadas durante o encontro semanal do Clube 
Alberto Scheidt, Criciúma, Santa Catarina, as terças feiras, sendo a primeira etapa realizada no 
dia 05/05/15.
4.2) No total será contabilizado os 8 melhores escores do atleta. Será descartado os 02 piores 
escore (dois descartes)
4.3) Aos que faltarem por motivos pessoais/saúde à alguma etapa; o atleta poderá recuperar na 
próxima etapa. A recuperação de etapa somente é permitida referente a etapa anterior que está 
sendo disputada. Exemplo: se o atirador faltou a etapa 5, ele poderá recuperar essa etapa durante 
a etapa 6. Não será permitido recuperar duas ou mais etapas de uma única vez. Nesse caso o 
atirador deve-se fazer uso de seus descartes. Exemplo: Se o atirador faltou a etapa 4 e a etapa 5, 
durante a etapa 6 ele poderá recuperar a etapa 5 mas terá que descartar a etapa 4.
4.4) O atleta que estiver recuperando etapa não tem direito a medalhas referente a etapa que 
faltou.

5) Recuperação de Etapas

5.1) O atleta que por algum motivo não puder comparecer a etapa, poderá realizar a etapa de 
recuperação em um próximo encontro.

Categoria A Atletas com histórico de acerto maior que 94% em provas

Categoria B Demais atletas do clube / clube convidado

Categoria C  Novatos, convidados, iniciantes do esporte



6) Horário

6.1) O participante é livre para atirar a hora que quiser na competição, o período vai das 18:30h as 
21:30h.

7) Munição

7.1) Somente será permitido o uso de cartuchos novos, com máximo de 24 gramas de chumbo, 
com granulometria 7½ ou mais fino (8 ou 9). Não serão aceitos cartuchos recarregados. 

8) Aferição

8.1) As máquinas serão aferidas no início de cada etapa pelos responsáveis locais.

9) Desempate

9.1) Em caso de empate em cada categoria/classe, ao final da última série, serão adotados os
seguintes critérios para desempate:

a) Maior resultado obtido na última série, penúltima série e assim por diante;
b) Persistindo o empate perderá o atirador que errar o primeiro prato e sucessivamente na 

contagem para trás “count-back”, do último ao primeiro prato.
c) Persistindo o empate, a idade será o diferencial.

10) Segurança

10.1) É de responsabilidade de cada atirador 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 desmuniciadas.

11) Julgamento dos Pratos, Falhas de Armas, Munições e Máquinas:

O julgamento será feito da seguinte forma:

11.1) Prato Bom: Um prato é determinado BOM quando ele é quebrado no ar, e dele se 
desprende, pelo menos, um pedaço visível ou quando é reduzido a pó.

11.2) Prato Perdido: Um prato é determinado ZERO (LOST) , quando o prato for errado 
completamente ou quando apenas poeira sair dele;

11.3) Prato quebrado no lançamento: O prato que é quebrado no momento do lançamento pela 
máquina, tem que ser repetido, independentemente se foi disparado contra ele. 

11.4) Prato Desbalanceado (Perdigão): Caso seja lançado pela máquina um prato desbalanceado,
este pode ser recusado pelo atirador. Todavia, se atirado, o resultado será anotado, mesmo que 
seja ZERO.

11.5) Prato Atrasado: Caso seja lançado um prato fora do tempo de comando do atirador (no caso
de comando manual, via botão com árbitro principal), este pode ser recusado pelo atirador. 
Todavia, se atirado, o resultado será anotado, mesmo que seja ZERO.

11.6) Prato com Cor Diferente: Caso seja lançado um prato cuja cor visualizada seja diferente do
"laranja", este pode ser recusado pelo atirador. Todavia, se atirado, o resultado será anotado, 
mesmo que seja ZERO.

11.7) Prato Fora dos Limites de Vôo: Caso seja lançado pela máquina um prato fora dos limites de
vôo (mínimo de 17° na lateralidade), este pode ser recusado pelo atirador. Todavia, se atirado, o



resultado será anotado, mesmo que seja ZERO. Esta situação deverá ser avaliada pelo árbitro e, 
se o árbitro definir que o prato estava dentro dos limites de vôo, este deverá sentenciar: "Prato 
recusado pelo atirador... R1”.

11.8) Recusa de Pratos: Em cada certame de 15 pratos, o atirador terá o direito de recusar 01 
(um) prato, sem que necessite justificá-lo. Neste caso, o árbitro deverá aproximar-se do atirador 
verificando o motivo da recusa e, observando que a recusa deu-se por qualquer outro motivo, que 
não seja: prato desbalanceado, atrasado, cor diferente ou fora dos limites de vôo. Anotar na 
súmula R1. A partir da segunda recusa injustificada será anotado ZERO na planilha.

11.9) Arma sem Munição: Quando o árbitro verificar que o atirador comandou o prato sem 
municiar a arma, deverá sentenciar: "Arma sem munição... novo prato!”.

11.10) Municiar Cano Errado: Quando o árbitro verificar que o atirador comandou o prato tendo
municiado o cano errado, no caso de utilização de armas com cano sobreposto, deverá 
sentenciar: "Municiado cano errado... novo prato!”.

11.11) Arma Travada: Quando o árbitro verificar que o atirador comandou o prato com a arma 
travada, deverá destravá-la e sentenciar: "Arma travada... novo prato!". 

11.12) Desistência ou Desqualificação do Atirador: Se um atirador voluntariamente se retira, ou é
desqualificado, após ter atirado um ou mais pratos, o Juiz considerará obrigatoriamente os demais
pratos como ZERO. A menos que seja solicitado TEMPO pelo próprio atirador. O valor da 
inscrição não será devolvido.

12) Premiação

12.1) Será premiado com medalhas as posições do 1º ao 3º lugar de cada categoria em cada 
etapa. Ao final do campeonato, haverá um troféu para os 3 primeiros de cada categoria.

12.2) Os 3 primeiros colocados de cada categoria, na terça-feira seguinte ao término do 
campeonato, irão disputar o Prêmio TOP GUN. A etapa consiste em uma rodada de 25 tiros entre 
os 9 participantes. A premiação do evento TOP GUN será a seguinte:
1° lugar - Uma carabina CBC
2° Lugar – 250 cartuchos
3° lugar – 150 cartuchos

13) Valores:

13.1) A inscrição tem o valor de R$100,00 e é obrigatória para a participação do evento. Cada 
etapa tem o custo de R$20,00 que será referente aos pratos utilizados. Cada atirador é 
responsável por sua munição, ela não se encontra nos valores citados de inscrição e etapa. No 
caso de o atirador tiver faltado alguma prova, ele poderá atirar na prova subsequente a sua 
recuperação tendo em vista de que terá o custo da (etapa passada  + recuperação daquela etapa)

Inscrição R$100

Etapa R$20

Reinscrição da etapa R$20


