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O Campeonato de Portugal de FAN 32 Individual e por Equipas de Clube realizar-se-á 
simultaneamente em 6 (seis) contagens, de 18 alvos com Eliminação ao 6º Zero. 
 
A Taça Federação realizar-se-á em 6 (seis) contagens, de 15 alvos sem Eliminação. 
 
A Taça de Portugal realizar-se-á numa só prova, de 18 alvos com Eliminação ao 6º Zero. 
 
No Grande Prémio FEDECAT Portugal serão atirados 20 alvos com Eliminação ao 4º Zero. 
 
Todas as Competições Oficiais serão disputadas á Distancia Fixa de 27 metros. 
 
As competições desta disciplina serão abertas a todos os atiradores devidamente legalizados para a 
época em questão. 
 
CLASSIFICAÇÕES OFICIAIS 
Serão estabelecidas as seguintes classificações oficiais: 
 

▪ Absoluto 
▪ Sénior 
▪ Senhoras 
▪ Juniores  
▪ Veteranos 
▪ Super Veteranos 
▪ Equipas de Clube – apenas para o Campeonato de Portugal de Clubes. 

 
Os atiradores participantes inscrever-se-ão e concorrerão no escalão que lhes corresponder, indicados 
na respetiva “Licença Federativa E”. 
 
 
EQUIPA DE CLUBE 
Cada clube poderá inscrever 1 (uma) equipa, constituída no mínimo por 3 (três) atiradores e num 
máximo de 4 (quatro), contando o resultado dos melhores 3 (três). Os constituintes das equipas 
terão de estar registados na FPTAC como atiradores do clube na época em curso. 
 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO DE PORTUGAL E TAÇA FEDERAÇÃO 
 A classificação final do Campeonato de Portugal Individual e Taça Federação será estabelecida 
considerando os 4 (quatro) melhores resultados obtidos nas 6 (seis) contagens. 
A classificação final do Campeonato de Portugal por Equipas de Clube será estabelecida considerando 
a totalidade dos resultados obtidos nas 6 (seis) contagens. 
 

DESEMPATES 
1 – Para determinação do vencedor absoluto: uma “poule” de 6 (seis) alvos sem eliminação, 
prosseguindo-se com eliminação ao primeiro “zero”.  
 
2 – Para determinação do 2º e 3ºclassificados absolutos (se não definidos no desempate anterior): 
séries de 1 (um) alvo com eliminação ao primeiro “zero”.  
 
3 – Para determinação dos vencedores de Juniores / Senhoras / Sénior / Veteranos / Super 
Veteranos: séries de 1 (um) alvo com eliminação ao primeiro “zero”. 


