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A Taça de Portugal realizar-se-á numa prova de 60 pratos, num só dia. 

Esta competição será aberta a todos os atiradores devidamente legalizados para a época em questão, 
que concorrerão no escalão que lhes corresponder, indicado na respetiva “Licença Federativa E”. No 
entanto, qualquer atirador, independentemente do escalão em que concorre, poderá vir a sagrar-se 
“Vencedor Absoluto”. 

CLASSIFICAÇÕES OFICIAIS 
Serão estabelecidas as seguintes classificações oficiais: 

▪ Geral (Vencedor Absoluto)
▪ Seniores
▪ Juniores
▪ Veteranos
▪ Super Veteranos
▪ Senhoras

CLASSIFICAÇÃO FINAL 
A classificação final individual resultará do somatório dos pontos da classificação geral com os da Final. 

FINAL 
Para os primeiros 6 (seis) classificados da classificação geral haverá uma Final a 30 (trinta) 
pratos, com dois tiros. 

Até à Final, cada prato partido equivale a 1(um) ponto. Na Final a pontuação é feita de forma diversa 
nos pratos simples, atribuindo 2 (dois) pontos quando partido ao primeiro tiro, ou 1 (um) ponto se 
partido ao segundo tiro. 

DESEMPATES 
Em caso de empate para entrar na Final, recorrer-se-á a um desempate por shoot-off, a 2 (dois) 
tiros, pelo método da pontuação (dois pontos se partir de primeiro tiro, ou apenas um ponto se partir 
na “emenda”). 

Em caso de empate na classificação individual para um dos lugares do pódio (incluindo possíveis 
empates após a Final), serão os atiradores sujeitos a um desempate no mesmo molde utilizado para 
entrar na Final.    

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.) 
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MODO DE DESEMPATE (SHOOT-OFF) 
A ordem dos atiradores é estabelecida tendo em conta o número do respetivo dorsal, sendo o primeiro 
a iniciar o atirador com o número mais baixo. 
 
Os atiradores empatados agruparão em fila, iniciando o desempate na posição 1, atirando todos ao 
mesmo prato, ou ao mesmo doble, até à conclusão do desempate. 
 
Em cada posição, os pratos ou os dobles serão mostrados antes de atirar o primeiro atirador da fila. 
 


