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REGULAMENTO SPORT FEDECAT
Definição de SPORT FEDECAT
Com esta disciplina pretende-se simular a caça devendo adaptar-se as trajetórias em modo e distancia a espécies cinegéticas de
caça menor com armas de caça, sobre alvos artificiais.
As competições internacionais disputam-se a 150 pratos, com uma final para os 6 primeiros da classificação geral a 25 pratos, num
campo a designar pelo júri da prova. Estes contabilizarão (somam) com os pratos já atirados em prova.

Espaço de Tiro.
O campo de tiro, será uma raquete de tiro, ou um espaço de terreno, que poderá ser ou não plano, equipado com uma variante de 5
maquinas, manuais e ou automáticas.

Máquinas.
As máquinas serão 5, e estarão colocadas por ordem alfabética, A, B, C, D, E. da esquerda para a direita, tomando em linha de conta
a posição de tiro.

Pratos.
Os pratos a utilizar terão a côr mais recomendada para o local do evento desportivo, podendo ser utilizadas as variantes de
NORMAIS, MINIS, COELHOS e BATIDAS.

Trajetórias.
As trajetórias serão: esquerda-direita; direita-esquerda; prato de arranque; e prato de entrada, e mais uma maquina com um prato de
direcionamento livre, tendo sempre como referencia a posição de tiro, perfazendo assim as 5 máquinas obrigatórias de um campo de
tiro.

Postos de Tiro.
Por cada 25 pratos utilizam-se 3 postos de tiro, com um metro de diâmetro e ou um metro quadrado de superfície.

Posição de Tiro.
O atirador tem que colocar os pés no interior da área do posto de tiro sem com isto pisar a linha circundante que a delimita. A
colocação da arma é aleatória, seja a de maior conveniência e comodidade para o atirador. De prato para prato há um espaço de dez
(10) segundos para a sua execução, tanto em pratos simples como em dobles.
Tempo de saída de um prato, após o pedido do atirador é de 0 a 3 segundos, tanto em simples como em dobles.

Posição 1
Posição 2
Posição 3
Total

1ª Hipótese
4 Simples + 2 Dobles
5 Simples + 2 Dobles
4 Simples + 2 Dobles
25

2ª Hipótese
5 Simples + 2 Dobles
5 Simples + 1 Doble
5 Simples + 2 Dobles
25

Os Dobles Simultâneos ou ao Tiro, terão de ser feitos com pratos já atirados em simples.
Os dobles poderão ser: ao tiro ou simultâneos.
Doble ao Tiro, quando depois de pedido e atirado o 1º prato, é lançado o 2º prato, podendo o atirador dobrar o tiro no primeiro prato.
Doble Simultâneo, quando pedido são lançados 2 pratos, como o próprio nome indica em simultâneo. A sua execução é livre,
podendo partir-se dois pratos com um único tiro, validando o resultado.
Por cada serie de 25 pratos é obrigatório um mínimo de 2 dobles simultâneos.

Armas e Munições.
As armas utilizadas não poderão exceder o calibre 12, tanto as de carregamento por báscula, paralelos ou sobrepostos, como as
semi-automaticas. SEMPRE que não estejam para executar o tiro, terão de se encontrar descarregadas e abertas. Só é possível
trocar de choque ou cano, na mudança de posição, sem que para isso não cause qualquer atraso na conclusão do tiro. Não é
permitido que uma arma por anomalia dispare dois tiros simultâneos, seja em dobles ou simples.
O carregamento de cartuchos está limitado a 28 gramas, havendo uma tolerância de mais 0,5 gramas. Toda a gama de chumbo deve
ser esférica com um diâmetro de 2 mm a 2,5 mm. O emprego de artifícios de carregamento ( dispersores ou outros ), é PROIBIDA,
bem como a utilização de cartuchos recarregados, assim como cartuchos tracejantes. Sempre que o arbitro julgue pertinente poderá
pedir ao atirador 2 cartuchos, antes deste iniciar o tiro para controle dos mesmos.

Proteção.
É obrigatório o uso de proteção ocular (óculos), bem como protetores auditivos.

Indumentária.
É obrigatório o uso de dorsal, com o numero correspondente, que deve ser colocado nas costas. Está proibido o uso de shorts,
camisa sem manga, assim como calções um palmo acima do joelho. É proibido também o uso de sandálias e ou chinelos.

