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A época desportiva de 2016 iniciará com uma Prova de Abertura, aberta a todos os que nela queiram 
participar, de preparação para o início do Campeonato de Portugal e dos ciclos de seleções para as 
participações internacionais. 
 
O Campeonato de Portugal, e de Categorias, será composto por 6 (seis) contagens.  
 
A Taça de Portugal,bem como a Taça Federação, será disputada conjuntamente com uma contagem 
do Campeonato de Portugal. 
 
Todas as provas serão disputadas a 125 pratos de qualificação para Homens e Juniores, e de 75 
pratos de qualificação para Senhoras.  
 
Após as duas primeiras, a cada duas contagens do Campeonato de Portugal realizar-se-á uma Prova 
de Seleção que, conjuntamente com as duas contagens anteriores, apurará as participações em 
determinada competição internacional, de acordo com os respetivos critérios .  
 
De acordo com a classificação obtida no conjunto das duas contagens do Campeonato Nacional 
precedentes a cada uma delas, poderão participar nas Provas de Seleção: 
 

- os 12 (doze) melhor classificados de Seniores 
- os 6 (seis) melhor classificados de Juniores 
- as 6 (seis) melhor classificadas de Senhoras 
- as 6 (seis) melhor classificadas de Senhoras Juniores 

 
A respetiva listagem será afixada no campo de tiro e/ou publicitada na página oficial da FPTAC na 
segunda-feira seguinte à última contagem de apuramento. 
 
Na ausência de manifestação de renúncia, até às 24h00 da quarta-feira anterior à prova, 
consideram-se inscritos os referidos atletas.  
 
A vacatura de uma participação conquistada por ordem de classificação, não permite a sua 
substituição. 
 
No total realizar-se-ão 2 (duas) Provas de Seleção. . 
 
 
CLASSIFICAÇÕES OFICIAIS  
Serão estabelecidas as seguintes classificações oficiais: 
 

 Homens    
 Juniores 
 Senhoras 
 Categorias - exceto na Taça de Portugal e Taça Federação 
 Equipas de Clube - exceto na Taça de Portugal e Taça Federação 

 
Os atiradores participantes – devidamente legalizados para a época desportiva em questão – serão 
inscritos e concorrerão no escalão e categoria que lhes corresponder, indicados na respetiva “Licença 
Federativa E”.  
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EQUIPAS DE CLUBE 
Cada clube poderá inscrever 1 (uma) equipa, constituída por 3 (três) atiradores, contando o resultado 
de todos eles. Todos os elementos das equipas terão de estar registados na FPTAC como atiradores 
do clube na época em curso. 
 
FINAIS 
Haverá finais para os 6 (seis) primeiros da classificação de Homens, Juniores e Senhoras, de acordo 
com os regulamentos da ISSF. 
 
Após os pratos atirados na fase de qualificação (125 ou 75 pratos), nos escalões Juniores e Senhoras, 
sempre que exista um número igual ou superior a 4 (quatro) participantes, serão feitas a semifinal 
(15 pratos) e a final (15 pratos); quando existam apenas 3 (três) participantes, far-se-á somente a 
semifinal para a atribuição dos três primeiros lugares; com número inferior a três participantes por 
escalão, não haverá lugar a semifinal ou final, e será atribuído o prémio de acordo com a ordem da 
classificação na fase de qualificação.  
    
 
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO DE PORTUGAL E CATEGORIAS 
O Campeonato de Portugal, e de Categorias, terá 6 (seis) contagens, considerando-se, para efeitos 
das classificações finais (individual e coletiva) o resultado das 5 (cinco) melhores. 
 
No escalão Juniores, e apenas caso se efetue a participação prevista na ISSF Junior Cup – Suhl, 
não será considerada para o Campeonato de Portugal a 4ª Contagem, definindo-se a classificação 
do Campeonato de Portugal de Juniores pelo resultado obtido nas 4 (quatro) melhores das 
restantes 5 (cinco) contagens (1ª, 2ª, 3ª, 5ª, e 6ª). Não obstante, a prova continuará aberta à 
inscrição de todos os juniores que pretendam participar. 
 
A classificação do Campeonato de Portugal resultará do número de pratos partidos/pratos atirados, 
ao que se somará a bonificação de desempenho na final, de 3,2 e 1 pontos atribuídos ao 1º,2º,3º, 
respetivamente. 
 
O Campeonato de Portugal de Categorias será disputado no escalão Homens. 
 
 
DESEMPATES NAS CONTAGENS DO CAMPEONATO DE PORTUGAL E CATEGORIAS, TAÇA DE 
PORTUGAL E TAÇA FEDERAÇÃO 
Em caso de empate para o primeiro classificado das classificações individuais oficiais, ou para 
acesso à final, haverá desempates tiro a tiro (s-off). 
 
Todas as restantes situações de empate individual serão ordenadas pelo resultado das séries, em 
ordem inversa da sua realização (última, penúltima, etc.). Caso se mantenha o empate, serão 
ordenados pela melhor série até ao primeiro zero efetuado, igualmente por ordem inversa das séries 
(última, penúltima, etc.) 
 
As equipas de clube empatadas, serão ordenadas pelo resultado das séries (da equipa), em ordem 
inversa da sua realização (última, penúltima, etc.). 
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DESEMPATES PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO DE PORTUGAL E DE 
CATEGORIAS  
Em caso de empate para o primeiro classificado das classificações individuais oficiais, haverá 
desempate a 15 pratos, com 1 (um) tiro, sendo a classificação final o resultado do desempate 
referido. No caso de persistir o empate, serão os atiradores sujeitos a um desempate final tiro a tiro (s-
off), para apurar o vencedor. 
 
Todas as restantes situações de empate individual serão ordenadas pelo resultado das contagens, 
em ordem inversa da sua realização (última, penúltima, etc.). Caso se mantenha o empate, serão 
ordenados pela melhor série até ao primeiro zero efetuado, igualmente por ordem inversa das séries 
de cada contagem (última, penúltima, etc.) 
 
As equipas de clube empatadas, serão ordenadas pelo resultado das contagens (da equipa), em 
ordem inversa da sua realização (última, penúltima, etc.). 
 
 

:::::::::::::::::::: 
 
 

 Em todas as séries ou desempates a um tiro não é permitido outro cartucho dentro da arma que 
não aquele necessário, ainda que vazio ou de limpeza. 

 




