
NORMA OFICIAL 11/2022 
REGULAMENTO DOS CAMPEONATOS REGIONAIS – TRAP 5 

AT. 06-03-2021      

1/2 

CAMPEONATOS REGIONAIS:  

• Regiões Norte e Sul de Portugal Continental 

• Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores 
 

Em Portugal Continental, os Campeonatos Regionais disputar-se-ão em 7 (sete) contagens, de 50 
pratos cada, num só dia. As provas a nível regional, constituem um treino para as competições de 
âmbito nacional. 
 

Nas Regiões Autónomas, o número de contagens será definido após coordenação dos clubes locais 
com a Direção da FPTAC. 
 

Por motivos de ordem técnica, logística, e/ou meteorológica, a Corpo Técnico da disciplina poderá 
alterar a data e/ou local da realização das provas inicialmente programadas. 
 

Poderão participar nos diversos Campeonatos Regionais os atiradores devidamente legalizados para a 
época em questão.  
 
 

CLASSIFICAÇÕES OFICIAIS  
Serão estabelecidas as seguintes classificações oficiais: 
 

▪ Geral (Vencedor Absoluto) 
▪ Seniores  
▪ Juniores  
▪ Veteranos  
▪ Super Veteranos 
▪ Senhoras 
▪ Categorias (1ª, 2ª, 3ª, 4ª)                
▪ Equipas de Clube 

 

Os atiradores participantes inscrever-se-ão e concorrerão no escalão que lhes corresponder, indicados 
na respetiva “Licença Federativa E”. No entanto, qualquer atirador, independentemente do escalão em 
que concorre, poderá vir a sagrar-se “Vencedor Absoluto”. 
 
 

EQUIPAS DE CLUBE  
Em cada contagem, cada clube poderá inscrever 1 (uma) equipa, constituída por 3 (três) atiradores. Os 
elementos que constituem as equipas terão de estar registados na FPTAC como atiradores do clube na 
época em curso. 
 
 

FINAL 
Os primeiros 6 (seis) classificados da classificação Geral disputarão uma Final de 25 (vinte e 
cinco) pratos, a dois tiros, resultando a classificação final da soma dos pontos obtidos na Final 
com os pontos obtidos nos 50 (cinquenta) pratos anteriores. Existindo limitações de tempo para a 
conclusão da prova, não se realizará esta final, considerando-se, como resultado da contagem, a 
pontuação obtida aos 50 (cinquenta) pratos.  
 
 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CAMPEONATOS REGIONAIS 
A classificação dos Campeonatos Regionais resultará do número de pratos partidos/pratos atirados.                       
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As classificações finais, individuais e coletivas, serão estabelecidas pelo conjunto das pontuações 
obtidas nas 4 (quatro) melhores das 7 (sete) contagens. 
 
 

DESEMPATES NAS CONTAGENS DOS CAMPEONATOS: 
Em caso de empate para o primeiro classificado das classificações individuais, 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 
ordenadas pela melhor série de pratos partidos até ao primeiro zero efetuado, contando a partir 
do último prato de cada série de vinte e cinco, igualmente por ordem 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.) 
 
 

DESEMPATES PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CAMPEONATOS: 
Em caso de empate para o primeiro classificado das classificações individuais oficiais, haverá 
desempates a 25 (vinte e cinco) pratos, com dois tiros, 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 ordenadas pelo resultado das séries, igualmente por ordem 
inversa da sua realização ao longo do campeonato (última, penúltima, etc., excluindo-se as 
contagens não consideradas para a classificação final). 
 

Persistindo ainda o empate, serão ordenadas pela melhor série de pratos partidos até ao primeiro 
zero efetuado, contando a partir do último prato de cada série de vinte e cinco, igualmente por 
ordem inversa das séries de cada contagem (última, penúltima, etc., excluindo-se as contagens não 
consideradas para a classificação final). 
 

As equipas de clube empatadas, serão ordenadas pelo resultado das contagens (da equipa), em 
ordem inversa da sua realização (última, penúltima, etc., excluindo-se as contagens não 
consideradas para a classificação final). 
 
 

MODO DE DESEMPATE TIRO A TIRO 
Todos os desempates “tiro a tiro” serão efetuados prato a prato, com um só cartucho (não é permitido 
outro dentro da arma, ainda que vazio ou de limpeza).  
 

Os atiradores empatados agrupar-se-ão em fila, ocupando na mesma as posições que vierem a ser 
determinadas por sorteio; desta forma iniciarão o desempate, atirando todos ao mesmo prato, com 
início na posição 1, após o que, passarão às posições seguintes, até a execução de um zero, ou à 
conclusão do desempate. 
 

Em cada posição, os pratos serão mostrados ao primeiro atirador da fila.  


