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O Campeonato de Portugal realizar-se-á numa prova de 150 pratos, em dois dias, e a Taça de 
Portugal disputar-se-á numa prova independente de 100 pratos, num só dia.  
 
Para além destas, será também disputada um Taça Federação, a 100 pratos, num dia. 
 
As competições serão abertas a todos os atiradores devidamente legalizados para a época em 
questão.  
 
 
CLASSIFICAÇÕES OFICIAIS  
Serão estabelecidas as seguintes classificações: 
 

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

 
 
Os atiradores participantes inscrever-se-ão e concorrerão no escalão e categoria 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 
Cada clube poderá inscrever 1 (uma) equipa, constituída por um mínimo de 3 (três) e um máximo de 
4 (quatro) atiradores, contando os 3 (três) melhores resultados. Os elementos que constituem as 
equipas terão de estar registados na FPTAC como atiradores do clube na época em curso. 
 
 
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO DE PORTUGAL 
A classificação final das competições acima mencionadas resultará do número de pratos 
partidos/pratos atirados. 
 
 
DESEMPATES  
Em caso de empate para o vencedor absoluto, haverá desempate a 25 (vinte e cinco) pratos, sendo a 
classificação final o resultado do mesmo. No caso de persistir o empate, serão os atiradores sujeitos a 
um desempate final, double a double (s-off), para apurar o vencedor.   
 
Todas as restantes situações de empate, individual e coletivo, serão ordenadas pela ordem dos 
campos, sendo esta definida pelo Diretor de Campo, e divulgada conjuntamente com o sorteio de 
atiradores participantes.  
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TIROS DE ENSAIO (LIMPEZA) ANTES DO INÍCIO DA COMPETIÇÃO 
Não é permitido o ensaio das armas (limpeza) nas posições de tiro, remetendo tal ação para um local 
próprio a definir pela entidade organizadora. 
 
Recomenda-se, pois, aos clubes organizadores das competições oficiais, que delimitem, e assinalem 
de forma bem visível, uma zona onde os participantes poderão, na sua vez, e em segurança, proceder 
aos testes de funcionamento das respetivas armas. 
 
Competirá ao Júri, em colaboração com o Diretor de Campo, vistoriar e aprovar a referida zona. Se, 
após a vistoria, existirem dúvidas sobre as condições de segurança, poderá o Júri autorizar, 
excecionalmente, que o ensaio das armas (limpeza) seja feito nas posições de tiro. 
 
 
 
 


