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O Campeonato de Portugal será composto por 7 (sete) contagens, de 125 pratos, em dois dias. 
 
A Taça Federação, bem como a Taça Presidente, disputar-se-ão em contagens do Campeonato de 
Portugal 
 
A Taça de Portugal realizar-se-á numa prova independente, de 125 pratos. 
 
O Grande Prémio da Juventude será integrado numa das contagens do Campeonato de Portugal, 
mas disputar-se-á apenas entre atletas do escalão júnior, masculino e feminino, existindo um 
mínimo de 8 (oito) inscrições. 
 
As referidas competições serão abertas a todos os atiradores devidamente legalizados para a época 
em questão. 
 
 
Serão também realizadas Provas de Seleção que, de acordo com os critérios fixados, serão 
consideradas para o apuramento das participações internacionais. Nestas provas de seleção poderão 
participar: 
 
1ª e 2ª Prova de Seleção 

• Homens – 12 (doze) primeiros da classificação final do Campeonato de Portugal 2021 

• Júniores – facultativo 

• Senhoras 

• Senhoras Júnior – facultativo 

• Elementos integrados em PEO – Projeto Esperanças Olímpicas Paris 2024 
 
3ª Prova de Seleção 

• Homens 
- 12 primeiros no conjunto da 1ª e 2ª contagem do Campeonato de Portugal. 

• Senhoras / Juniores e Senhoras Juniores 
Prova aberta às senhoras, juniores e senhoras júnior que tenham participado na 1ª e 2ª Contagem do 
Campeonato de Portugal de Fosso Olímpico. 
 
CLASSIFICAÇÕES OFICIAIS  
Serão estabelecidas as seguintes classificações oficiais: 
 

� Homens    
� Senhoras 
� Juniores 
� Senhoras Júnior 
� Classificação Geral – apenas na Taça de Portugal 
� Categorias (1ªE, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª) - exceto na Taça de Portugal 
� Equipas de Clube - exceto na Taça de Portugal 

 
Os atiradores participantes 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. 
 
 
FASE DE QUALIFICAÇÃO 
A fase de qualificação será constituída por 125 pratos. 
 
 
FINAIS 
Finda a fase de Qualificação das contagens do Campeonato de Portugal, ficam apurados, para a 
respetiva Final, os 8 (oito) primeiros classificados dos escalões Homens, Senhoras, Juniores, 
Senhoras Júnior.  
 
Na Taça de Portugal, existirá uma Classificação Geral, que determinará os 8 (oito) primeiros 
classificados da fase de Qualificação, que ficam apurados para uma Final única, independentemente 
dos escalões em que participem; a classificação dos diferentes escalões será determinada na fase de 
qualificação.     
 
O desempenho na Final não soma ao resultado anterior, constituindo assim uma nova fase de 
competição, que se desenvolverá de acordo com o regulamento da ISSF em vigor. 
 
Não havendo, em qualquer escalão, um número de participantes igual ou superior a 8 (oito), a 
classificação será determinada pelos resultados obtidos na fase de Qualificação, sem realização de 
Final.  
 
CLASSIFICAÇÃO FINAL  
O Campeonato de Portugal terá 7 (sete) contagens, considerando-se, para efeitos das classificações 
finais (individual e coletiva) o resultado das 4 (quatro) melhores. 
 
A classificação final de todas as competições resultará do número de pratos partidos/pratos 
atirados. 
 
DESEMPATES NAS CONTAGENS DO CAMPEONATO DE PORTUGAL E TAÇA DE PORTUGAL 
 
A Taça Federação e Taça Presidente será disputada aos 125 pratos. 
 
Em caso de empate para o primeiro classificado das classificações individuais oficiais, ou para 
acesso à Final, este serà resolvido através de shoot-off, de acordo com o regulamento ISSF (ordem 
de tiro determinada pela ordem de classificação da fase de Qualificação, mostra de pratos nas 
posições 1 a 5, sequência esq./dto., a iniciar pelo desempate da posição mais alta quando se verifique 
mais que um empate). 
 
Verificando-se empate entre atletas já apurados para a Final, também este terá que ser resolvido 
através de shoot-off, por forma a determinar as posições na classificação da fase de Qualicação, bem 
como o respetivo número de dorsal a utilizar na Final. 
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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 inversa das séries (última, 
penúltima, etc.) 
 
Finda a Final, verificando-se um empate entre os dois finalistas para primeiro e segundo lugar, o 
mesmo será resolvido através de shoot-off, de acordo com o regulamento ISSF (atletas alinham na 
posição 1, por ordem de dorsal, sem mostra de pratos, atiram a um prato até que empate se resolva, 
com a sequência: pos.1 – esq. /pos.2 – dto. / pos. 3 – esq. / pos.4 – dto. / pos 5 – esq. / pos.1 – dto., e 
assim sucessivamente, com recurso apena a um tiro cada)  
 
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 DO CAMPEONATO DE PORTUGAL 
No final do Campeonato, verificando-se um empate para o primeiro classificado das classificações 
individuais oficiais, este será resolvido através de shoot-off (ordem de tiro determinada pela 
classificação obtida no Campeonato, mostra de pratos nas posições 1 a 5, em que atirarão 
sequencialmente esq./dto.). 
 
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). 
 
 
Notas gerais: 
• 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. 
 

 
*alteração introduzida pela ISSF para 2017-2020. 


