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NORMATIVO REGULAMENTAR 
 

Definição e Habilitação 
1. Trata-se de uma variante do Percurso de Caça tradicional, sendo uma disciplina da modalidade de tiro 

desportivo com armas de caça, que se desenvolve num percurso onde existem alvos estáticos e/ou 
móveis reproduzindo situações de tiro. 

2. Esta disciplina utiliza todas as possibilidades do terreno e de pequenas estruturas ligeiras e amovíveis a 
partir das quais se podem visar alvos artificiais de apenas dois tipos: metálicos (silhuetas recortadas) e 
frangíveis (pratos de argila) colocados sobre suportes ou lançados por máquinas), a fim de colocar em 
evidência as qualidades técnicas e desportivas dos praticantes. 

3. Cada percurso é desenhado de forma a oferecer distintos níveis de dificuldade de realização e tendo 
sempre como condição primária a segurança de todas as pessoas presentes no local. Igualmente deve ser 
acautelada a proteção da natureza e a correta gestão ambiental, sendo proibido o tiro sobre animais vivos. 

4. Poderá praticar esta disciplina quem estiver habilitado cumulativamente com a Licença Federativa da 
Classe E averbada da subclasse PTPC (emitida pela Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça 
- FPTAC) e Licença de Uso e Porte de Arma de Tiro Desportivo (emitida pela Direção Nacional da 
PSP) ou isentos de Licença de Uso e Porte de Arma. 

 
 CAPITULO I - Projeto de Percursos de Tiro.  

 
1.1 Princípios Gerais 

1.1.1 Segurança - As competições de Percurso de Tiro Prático de Caça devem ser concebidas, 
construídas e realizadas tendo a segurança como condição primaria. 

1.1.2 Desafio - O interesse da prática desta disciplina é determinado pela qualidade do desafio 
apresentado no desenho de cada percurso, sendo que estes devem ser construídos para testar a 
habilidade do Atleta e não as suas capacidades físicas. 

1.1.3 Variedade - Para ser considerada a diversidade, novos percursos devem ser construídos por 
prova, apresentando assim desafios variados para os atiradores resolverem. 

1.1.4 Método Livre - Os Atletas devem ser permitidos a resolver os desafios apresentados de forma 
livre, atingindo os alvos "como e quando visíveis" (salvo instruções específicas em contrário 
resultantes dos briefings de prova/percurso) dentro das regras de segurança e respeitando as 
limitações físicas naturais ou artificiais presentes em cada percurso. 

1.2 Tipos de Percursos de Tiro 

As provas de PTPC podem incluir os seguintes Percursos de Tiro: 
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1.2.1 Percursos de Tiro Gerais 

1.2.1.1 Percurso Longo - O Projeto e construção não podem exigir mais do que 9 disparos 
pontuáveis de qualquer local ou visão, nem permitir que um Atleta atire em todos os 
alvos na pista de tiro de qualquer um dos locais ou visão. Mínimo 20 alvos – Máximo 
25 alvos. 

1.2.1.2 Percurso Médio - O Projeto e construção não devem exigir mais do que 9 disparos 
pontuáveis de qualquer local ou visão, nem permitir que um Atleta atire em todos os 
alvos na pista de tiro de qualquer um dos locais ou visão. Mínimo 15 alvos – Máximo 
19 alvos. 

1.2.1.3 Percurso Curto - O Projeto e construção não devem exigir mais do que 9 disparos 
pontuáveis de qualquer local ou visão. Mínimo 10 alvos – Máximo 14 alvos. 

1.2.1.4 O equilíbrio - entre eles deverá de ser a proporcional de 3 percursos curtos, 2 percursos 
médios e 1 percurso longo. 

1.2.2 Pistas especiais 

1.2.2.1 Desafio paralelo - É um evento organizado separadamente numa prova. Dois Atletas 
elegíveis atiram simultaneamente duas series de alvos idênticas e adjacentes num 
processo de uma ou mais series eliminatórias. Os alvos usados serão metálicos, cada 
serie não pode exceder 10 disparos, sendo obrigatório uma recarga entre o primeiro e 
o último disparo. 

1.3 Percursos de Tiro 

1.3.1 Regras Gerais 

1.3.1.1 Construção Física - Todas as considerações sobre segurança, construção física e 
requisitos declarados para qualquer pista de tiro são da responsabilidade da 
organização da prova e estão sujeitos à aprovação do Júri de Prova. Deve ser 
empreendido todo o esforço possível para evitar acidentes com os Atletas, auxiliares 
e espetadores durante a competição. O desenho do percurso de tiro deve ser projetado 
de modo a impedir, sempre que possível, ações inseguras involuntárias. A construção 
dos percursos de tiro deve ser levada em conta, para que eles ofereçam acesso 
adequado aos Juízes Árbitros que supervisionam os Atletas. 

1.3.1.2 Segurança dos Ângulos de Tiro - As pistas de tiro devem ser sempre construídas tendo 
em atenção ângulos de tiro seguros, sendo considerado seguro o ângulo horizontal de 
até 90° para cada lado da perpendicular do ponto de tiro ao para balas principal. Pode 
a organização da prova, definir como ângulo vertical máximo um valor inferior a 90° 
ao para balas principal para um ou mais percursos específicos ou para a sua totalidade 
(violações estão sujeitas regra 5.3.2.2). 

1.3.1.3 O Diretor da Prova poderá, por motivo de segurança, modificar a construção física ou 
o procedimento de execução de um percurso, antes ou durante a pré-prova que 
antecede a prova principal. Se essa mudança tiver sido provocada pelas ações de um 
Atleta, será solicitado a esse Atleta refazer o percurso de tiro alterado ou receberá 
pontuação zero nesse percurso. Se a modificação alterar significativamente o 
equilíbrio competitivo da sua execução, poderá ser decidida a anulação desse percurso 
específico. (ver regra 8.1.1 e 1.5.3). 

1.3.1.4 Deve ser prestada especial atenção à segurança na colocação dos alvos e na construção 
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das estruturas dos percursos de tiro, bem como ao ângulo de todos os ricochetes 
possíveis. As dimensões físicas e a adequação dos para-balas e das bermas deverão ser 
determinadas como parte do processo de construção. 

1.3.1.5 Distâncias Mínimas - Quando forem utilizados alvos de metal ou coberturas metálicas 
num percurso de tiro, deve ser estabelecida uma distância mínima de segurança para 
os Atletas e Juízes Árbitros. Sempre que possível deve ser feito com barreiras físicas. 
Sendo utilizadas linhas de penalidade (ripas de madeira pregadas no chão) deverão 
ser colocadas a uma distância mínima de 12 metros. 

1.3.1.6 Posicionamento dos alvos – Tem que ser levado em ponderação o seu posicionamento, 
para evitar os tiros através dos alvos de papel ou metálicos que posteriormente atinjam 
outros alvos. 

1.4 Normas de construção de percursos de tiro 

Na edificação de um percurso de tiro, a diversidade de barreiras físicas pode ser utilizada para restringir 
os movimentos do Atleta e proporcionar desafios competitivos adicionais. 

1.4.1 Linhas de Penalidade – O movimento do Atleta deve ser restringido pelo uso de cenários, 
porém, o uso de linhas de penalidade é permitido no seguinte: 

1.4.1.1 Para simular o uso de barreiras ou coberturas físicas; 

1.4.1.2 Para acautelar avanços ou recuos inseguros aos alvos; 

1.4.1.3 Para definir os limites da área de tiro ou parte dela; 

1.4.1.4 As linhas de penalidade têm de ser fixas seguramente ao solo, têm de elevar-se pelo 
menos 2 centímetros acima do nível do chão, devem ser construídas em madeira ou 
outro material rígido e devem ser de uma cor consistente. A não ser usadas de forma 
continua para definir limites de uma área, têm no mínimo 1 metro de cumprimentos 
prolongando-se ao infinito. 

1.4.2 Túneis - São túneis constituídos por postes que sustentam ripas de madeira soltas na cobertura, 
que podem cair quanto inadvertidamente deslocados pelos Atletas (ver regra 10.2.5). Estes 
túneis podem ser feitos de qualquer altura, mas os materiais da cobertura não podem ser pesados 
o suficiente para causar ferimentos. (ver regra 5.2.3). 

1.4.3 Janelas e portas -Têm que ser colocadas numa altura acessível para a maioria dos Atletas. 

1.5 Informações do Percurso Tiro 

1.5.1 O Briefing do percurso de tiro deve ser disponibilizado até ao momento de registo na receção 
da prova e deverá conter as seguintes informações mínimas relativas a cada percurso: 

• N.º de tiros a serem pontuáveis; 

• Alvos (tipo e quantidade); 

• Tipo de munições aceitáveis; 

• A condição da arma; 

• Posição de inicial; 

• Início e fim de contagem do tempo de execução (sinal audível ou visual); 

• Procedimentos. 
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1.5.2 O Juiz Árbitro responsável pelo Percurso deverá ler em voz alta o Briefing de cada percurso a 
cada nova esquadra de Atletas e depois de respondidas eventuais dúvidas que surjam em cada 
percurso, os Atletas poderão fazer uma inspeção disciplinada ao percurso sem tocar nos 
adereços ou alvos aí instalados, sob pena de atribuição de erro de procedimento (ver regra 
4g4g4g4 penalidade). O tempo de inspeção é estipulado pelo Juiz Árbitro do percurso e será o 
mesmo para todas as esquadras. 

1.5.3 O Diretor da Prova pode modificar o Briefing do percurso a qualquer momento por razões de 
segurança ou clareza. (ver regras 1.3.1.3 e 8.1.1). 

 
 CAPITULO II - Equipamentos do Percurso de Tiro  

 
2.1 Alvos 

Apenas alvos aprovados pela Direção da FPTAC são aprovados em total conformidade com o 
estipulado nos apêndices A1 e A5 podem ser usados nas provas de Percurso de Tiro Prático de Caça. 

2.1.1 Regras gerias 

2.1.1.1 Alvos de PTPC aprovados – Metal 

2.1.1.1.1 Alvos metálicos pontuáveis têm que ser atingidos por um projétil e cair ou 
tombar para pontuar; 

2.1.1.1.2 Os alvos metálicos pontuáveis ou de penalidade que podem girar ou ficar 
de lado quando atingidos, são expressamente proibidos; 

2.1.1.1.3 Os alvos metálicos pontuáveis ou de penalidade que um Juiz Árbitro 
considere ter caído ou tombado devido ao seu suporte ter sido atingido 
(disparo, bucha, ricochete ou ação do vento etc.), será tratado como falha 
de equipamento; (ver apêndice A1 a A4). 

2.1.2 Poppers PTPC - Poppers e Mini Poppers podem ser usados no mesmo percurso de tiro e são 
projetados para reconhecer potência ou ativar alvos moveis (ver apêndice A4). 

2.1.3 Pratos PTPC - São autorizados pratos metálicos de vários tamanhos (ver apêndice A1 e A3). 

2.1.4 Pratos Frangíveis em argila - São permitidos dois (2) tamanhos de pratos de argila, destinados 
a serem colocados em suportes metálicos específicos (ver apêndice A2). 

2.1.5 Alvos de papel - Existe apenas um (1) tipo de alvo de papel, aprovado pela Direção da FPTAC 
para uso nas competições de PRPC (ver apêndice A5). 

2.2 Áreas de Segurança 

2.2.1 A organização é responsável pela construção e fornecimento de um número suficiente de Áreas 
de Segurança para a competição. Estas devem estar claramente delimitadas e identificadas por 
meio de sinais ou placas. 

2.2.2 As Áreas de Segurança devem ter uma mesa de apoio, incluir um número suficiente de armeiros 
de armas adjacentes, fora da área de segurança para armazenamento seguro das espingardas e 
avisos a respeito da direção segura do cano e limites claramente identificados. 

2.2.3 É permitido aos Atletas usar as áreas de segurança sem supervisão para os fins em baixo, desde 
que respeitem os seus limites e a arma esteja a apontar para uma direção segura. Violações 
podem esta sujeitas a desclassificação (ver regra 5.3.2.8). 
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2.2.4 É permitido efetuar nas áreas de segurança: 

2.2.4.1 Retirar e colocar a arma na mala ou bolsa; 

2.2.4.2 Praticar a montagem e tiro em seco; 

2.2.4.3 Praticar a colocação e remoção de carregadores; 

2.2.4.4 Efetuar desmontagem, limpeza, reparação e manutenção na arma, componentes e 
acessórios; 

2.2.4.5 Manuseio de cartuchos, embalagens com cartuchos, carregadores municiados ou 
cartuchos simulados para prática ou treino na área de segurança, implicando 
desqualificação. (ver regra 5.3.2.8). 

 
 CAPITULO 3 - Equipamento do Atleta e Segurança  

 
3.1 Divisões 

3.1.1 As armas que podem ser utilizadas para a prática desta modalidade são classificadas segundo a 
sua categoria desportiva em 4 Divisões competitivas: 

3.1.1.1 Divisão Livre - Espingardas de calibre 12, dotadas de dispositivos óticos ou eletro- 
óticos de pontaria e/ou dispositivos ou transformações auxiliares / facilitadoras de 
recarregamento, ou carregador com capacidade superior a 10 ou mais cartuchos no 
depósito, com compensadores ou portas. 

3.1.1.2 Divisão Semi-Auto - Espingardas semiautomáticas de calibre 12, sem dispositivos 
óticos ou eletro-óticos de pontaria (apenas miras abertas), sem utilização de 
dispositivos ou transformações auxiliares / facilitadoras de recarregamento ou 
carregador, com capacidade máxima de 9 + 1 cartuchos e sem compensadores ou 
portas. 

3.1.1.3 Divisão Repetição - As espingardas de repetição por acionamento manual de 
mecanismo, de calibre 12, sem dispositivos óticos ou eletro-óticos de pontaria (apenas 
miras abertas) e sem utilização de dispositivos ou transformações auxiliares, 
facilitadoras de recarregamento ou carregador, com capacidade máxima de 9 cartuchos 
e sem compensadores ou portas. 

3.1.1.4 Divisão Clássica - As espingardas de calibre 12 ou 20 de carregamento manual (sem 
carregador ou depósito), com 2 canos sobrepostos ou justapostos ou ainda 
semiautomáticas com capacidade máxima de 2 cartuchos no depósito, sem 
dispositivos óticos ou eletro-óticos de pontaria (apenas miras abertas). 

3.1.2 Cada Atleta pode inscrever-se em mais do que uma Divisão, pagando o respetivo valor de 
inscrição e tendo assim pleno direito á classificação e eventuais prémios associados. 

3.2 Munições 

A carga dos cartuchos, especificada em cada percurso competitivo, deve estar sempre enquadrada nas 
seguintes características: 

3.2.1 Chumbo Fino - Entre 24 a 28 gramas de massa balística em chumbo, com uma tolerância de + 
2%, tendo a dimensão unitária dos grãos esféricos que obrigatoriamente compõem a carga um 
diâmetro regular compreendido entre 2,54mm (chumbo 7) e 2,25mm (chumbo 8) inclusive. 

3.2.2 Bala (Slug) – Até 28,3 gramas de maça balística em chumbo macio, com fator de potência 
máximo inferior a 590, calculado a partir dos dados declarados pelo fabricante (sendo 
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recomendado fator de potência de cerca de 520 ou menos). (Uso previsto e autorizado pela 
norma n.º 07/2022 da FPTAC). 

3.3 Proteção de Olhos e Ouvidos. 

É obrigatório o uso de proteção auditiva (protetores auriculares) e visual (óculos de tiro) a todos 
aqueles presentes nos percursos competitivos, seja qual for a sua condição (Atletas, árbitros, elementos 
da organização, jornalistas, convidados, elementos das forças e serviços de segurança, militares, 
espectadores, etc.). 

3.3 Roupas Apropriadas 

3.3.1 Dress Code: O vestuário deve ser adequado para a prática deste desporto. É obrigatório o uso 
de calças ou eventualmente de calções tipo bermudas cujo comprimento seja até 5 cm acima do 
joelho. Na parte superior do corpo a manga comprida ou manga curta é obrigatória, não sendo 
autorizado camisas de alças ou sem mangas. O colarinho da T-Shirt ou Camisa deve 
circunscrever de forma fechada o contorno do pescoço. Não é autorizado calçado aberto como 
sandálias, chinelos, mules ou similares. Apenas é autorizado calçado com salto raso. O não 
cumprimento do acima prescrito é impeditivo da participação em prova. 

3.3.2 Não é autorizada a utilização de roupa camuflada, equipamentos de traje militar, paramilitar ou 
policial, nem insígnias ou patentes de qualquer tipo nem uniformes ou fardamento de qualquer 
tipo ou entidade, pública ou privada. 

3.4 Bandeiras de Segurança 

3.4.1 Durante a circulação das armas fora dos percursos competitivos, estas devem estar 
obrigatoriamente equipadas em todo o momento com bandeira de sinalização de câmara segura, 
tendo como exemplos não exclusivos, os modelos identificados nas figuras seguintes: 

3.4.1.1 Não são elegíveis como bandeiras de sinalização, quaisquer soluções improvisadas, 
como cartuchos reais ainda que vazios ou dispositivos similares, que possam de 
alguma forma confundir-se com cartuchos reais. 

3.4.1.2 As armas, munições e restantes dispositivos, podem, a qualquer momento ser 
solicitadas pelos Juízes Árbitros de Percurso para verificação de características e testes 
de conformidade e segurança. 

3.4.1.3 O incumprimento do disposto neste artigo implica a desclassificação da prova (ver 
apêndice A6). 

 
 CAPITULO 4 - Pontuação e Sistema de Pontuação.  

 
4.1 Pontuação 

Princípios Gerais 

4.1.1 Aproximação aos Alvos. 

4.1.1.1 O Atleta bem como seu representante não pode aproximar-se a menos de um (1) 
metro de distância aos alvos sem autorização do Juiz Árbitros do percurso de tiro. 
(ver regra 5.2.6). 

4.1.2 Alvos restaurados prematuramente. 

4.1.2.1 Se algum alvo for restaurado prematuramente, antes do Juiz Árbitro registar a 
classificação e não ser possível determinar a mesma, o Juiz Árbitro deve ordenar que 
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o Atleta repita o percurso de tiro. 

4.1.4 Valores de Pontuação e penalidades dos alvos 

Os pontos ou penalidades têm os seguintes valores, ponderados pelo tempo de execução do 
percurso: 

4.1.4.1 Pontuação Alvos Fixos: 

• Alvo metálico ou frangível: 5 Pontos / Penalização: -10 Pontos; 

• Alvo de papel: Área A 5 pontos, Área C 3 pontos e penalidade -10 Pontos; 

• Erro de Procedimento / Miss: -10 Pontos. 

4.1.4.2 Pontuação Alvos Móveis: 

• Alvo metálico: 5 Pontos / Penalização: -10 Pontos; 

• Alvo frangível: 5 Pontos / Penalização: -10 Pontos; 

• Erro de Procedimento / Miss: -10 Pontos. 

4.1.5 Responsabilidade da pontuação 

É da responsabilidade do Atleta o controlo dos seus pontos e tempos de execução dos percursos, 
para poder conferir as classificações provisórias afixadas. 

4.1.6 Método de Pontuação 

4.1.6.1 Sistema de pontuação (equação) Pontos - penalizações (dividir) por tempo = Pontuação 
Final; 

4.1.6.2 Será usado o sistema informático do WinMSS na versão Shot Gun ou Pratical Score. 
 
 CAPITULO 5 - Penalidades, Desclassificações e Reclamações  

 
5.1 Penalidades 

5.1.1 As penalidades de procedimento são aplicadas quando o atleta não obedecer aos procedimentos 
especificados no “briefing” escrito do percurso ou incorrer numa violação de alguma outra 
regra geral 

5.1.2 As penalidades de procedimento são pontuadas com menos dez (10) pontos cada e não são 
anuladas por ações posteriores do Atleta. (ver regra 4.1.5). 

5.1.3 O Atleta que reclama a aplicação do número de penalidades de procedimento pode reclamar ao 
Diretor de Prova. Se continuar a reclamar, pode submeter a reclamação ao Júri de Prova. (ver 
regra 5.3). 

5.2 Penalidades de Procedimentos - Exemplos 

5.2.1 Um Atleta que efetue disparos quando qualquer parte do corpo toque o solo ou qualquer objeto 
para lá da linha de penalidade recebe um (1) procedimento por cada disparo efetuado. 

5.2.2 O Atleta que não cumprir uma recarga obrigatória recebe uma (1) penalidade por cada disparo 
efetuado, após o local em que deveria ser efetuada. 

5.2.3 Num Túnel, caso o Atleta desloque uma ou mais peças da cobertura, recebe um (1) penalidade 
para cada peça que cair. (ver regra 1.4.2). 

5.2.4 O Atleta que não atirar pelo menos um (1) disparo para qualquer alvo pontuável, recebe uma 
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(1) penalidade por alvo, mais o número aplicável de falta de tiro. 

5.2.5 O Atleta se precipite ou se mova fisicamente para uma posição de tiro após a emissão da voz 
Atenção ao Sinal e antes do Sinal de Início de percurso, recebe uma (1) penalidade. Caso o 
Juiz Árbitro consiga parar o Atleta, é emitida uma advertência para primeira infração e 
reiniciará o percurso. 

5.2.6 Durante o momento de pontuação o Atleta não poderá aproximar-se a menos de 1 metro dos 
alvos sem autorização prévia do Juiz Árbitro de Percurso, sob pena de incorrer em erro de 
procedimento. Mesmo após autorização para aproximação o Atleta não poderá tocar em 
nenhum momento nos alvos ou sistema de alvos sob pena de incorrer em erro de procedimento 
e pontuação zero no alvo respetivo. 

5.2.7 Nenhum tipo de ajuda poderá ser prestada ao Atleta durante a execução do percurso de tiro, sob 
pena de ser atribuída uma (1) penalização. 

5.3 Desqualificações 

Regras Gerais – O Atleta que cometer ima infração de segurança durante uma competição de PTPC será 
desclassificado e fica proibido de participar nos percursos de tiro restantes. 

5.3.1 Desclassificações - Disparo Acidental 

5.3.1.1 Disparo efetuado sobre o para-balas, bermas; 

5.3.1.2 Disparo que ocorra durante a resolução de uma avaria; 

5.3.1.3 Disparo que ocorra durante a transferência da arma de uma mão para a outra; 

5.3.1.4 Disparo que ocorra durante o movimento, exceto enquanto realmente a atirar nos alvos; 

5.3.1.5 Disparo efetuado num alvo metálico a uma distância inferior a 5 metros, medidos da 
frente do alvo até á parte mais próxima do corpo do Atleta que estiver em contacto com 
o chão; 

5.3.1.6 Disparo que passe sobre o para-balas ou bermas, ou em noutra direção que não 
especificada no “briefing” escrito; 

5.3.1.7 Disparo que ocorra durante o carga, recarga e descarga de uma arma; 

5.3.2 Desclassificações - Manuseio Inseguro da Arma. 

Exemplos de manuseio inseguro da arma, mas não os únicos: 

5.3.2.1 Manusear a arma em qualquer situação fora das áreas de segurança designadas; 

5.3.2.2 Permitir que a boca do cano da arma aponte em direção oposta ao para-balas frontal, ou 
ultrapasse os ângulos de segurança durante um percurso de tiro; 

5.3.2.3 Deixar cair a arma carregada ou municiada durante a execução de um percurso de tiro; 

5.3.2.4 Permitir que a boca do cano da arma aponte a qualquer parte do corpo do Atleta; 

5.3.2.5 Deixar de manter o dedo fora do guarda mato durante a resolução de uma avaria: 

5.3.2.6 Deixar de manter o dedo fora do guarda mato durante o carga, recarga e descarga; 

5.3.2.7 Deixar de manter o dedo fora do guarda mato durante o deslocamento durante um 
percurso de tiro. (ver regra 1.2.2.4); 

5.3.2.8 Manusear armas carregadas ou municiadas, cartuchos ou cartuchos falsos, dentro das 
áreas de segurança. (ver regras 2.2.3 e 2.2.2.4.5); 
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5.2.3 Desclassificações - Comportamento Antidesportivo 

5.2.3.1 Se em qualquer momento um Juiz Árbitro identificar um Atleta que demonstre falta de 
controlo na sua atitude e comportamento (como por exemplo através de violência verbal 
ou física ou conduta julgada antidesportiva); 

5.2.3.2 O Atleta que intencionalmente tiver retirado ou provocado a perda da proteção ocular 
ou auditiva a fim de obter vantagem desportiva; 

5.2.3.3 Outros indivíduos presentes na competição poderão ser expulsos por conduta que o 
Diretor de Prova ajuíze inadmissível; 

5.2.3.4  Os Atletas cujo a conduta o Diretor de Prova considere antidesportivo, embora não 
exclusivos, a desonestidade, a batota, a desobediência em relação ás instruções razoáveis 
dos Juízes Árbitros. 

5.2.3.5  A desqualificação da prova do Atleta, não invalida procedimento futuro pela FPTAC 
relativamente à sua continuidade como atirador desportivo federado. 

5.2.4 Desclassificações - Substâncias Proibidas 

5.2.4.1 A FPTAC reserva o direito de proibir qualquer substância e de introduzir testes de 
despistagem da presença dessas substâncias a qualquer momento. (ver Regras 
Antidoping da FPTAC). 

5.2.4.2 Os Atletas e os Juízes árbitros participantes da competição não podem estar sobe 
efeito de Álcool ou outras drogas de qualquer espécie. Qualquer pessoa que, o 
Diretor de Prova verifique estar visivelmente sob efeito de qualquer substância, será 
desclassificado da competição. (ver regra 9.1.5). 

5.3 Reclamações de Arbitragem 

5.3.1 Direito de Reclamação - As reclamações podem ser submetidas a Juri de Prova, de acordo coma 
as seguintes regras. 

5.3.2 Reclamação - Caso o reclamante discordar de uma decisão tomada pelo Juiz Árbitro do 
percurso, o Diretor e Prova deve ser solicitado a deliberar. Caso o reclamante continue a 
reclamar, o Júri de Prova terá que deliberar. 

 
5.3.3 Preparação da Reclamação - O reclamante é responsável pela preparação e entrega por escrito 

para submissão, junto com as taxas devidas. A relação tem de ser submetida ao Diretor de Prova 
dentro do prazo estipulado. (A taxa devida é o valor de inscrição na competição). 

 
5.3.4 Dever do Diretor de Prova - Ao receber a reclamação o Diretor de Prova tem que, reunir com 

o Júri de Prova em local privado logo que possível. Sendo o Júri de Prova é constituído por três 
(3) elementos, o Diretor de Prova, um (1) Juiz de Prova e um (1) Atleta. 

 
5.3.5 Dever do Júri de Prova - O Júri de Prova tem o dever de aplicar a regras do PTPC em vigor e 

de pronunciar uma decisão consistente com elas. 
 

5.3.6 Limites de Tempo para Reclamação – Os pedidos de reclamação, feitos por escrito. Têm de ser 
submetidos ao Diretor de Prova em formulário próprio e acompanhados da taxa, no prazo de 
uma (1) hora após a ocorrência. Caso não se cumpra o estabelecido o pedido será considerado 
inválido. 
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 CAPITULO 6 - Escalões  
 
6.1 Escalões competitivos 

6.1.1 Os atiradores serão repartidos pelos Escalões competitivos da seguinte forma: 

6.1.1.1 Juniores - 14 a 20 anos de idade; 

6.1.1.2 Seniores - 21 a 55 anos de idade; 

6.1.1.3 Veteranos - Superior a 55 anos de idade; 

6.1.1.4 Senhoras - Superior a 14 anos de idade. 

6.1.2 Equipas - É necessário o mínimo de 3 equipas para atribuição de classificação. Cada equipa é 
constituída por um mínimo de três e o máximo de quatro Atletas, pontuando apenas os 3 
melhores. 

6.1.3 Para atribuição de classificação e prémios nos escalões singulares é exigido o mínimo de 5 
atiradores por Escalão e Divisão. 

 
 CAPITULO 7 - Vozes de Comando e Condição da arma  

 
7.1 Vozes de Comando 

7.1.1 Carregue e Fique pronto - Ao ouvir este comando de percurso o Atleta deve retirar a arma do 
suporte (vulgo armeiro), tomar a posição de início de prova e apenas aí colocar a mesma na 
condição de prontidão indicada no briefing de pista. 

7.1.2 Atleta Pronto, Atenção ao sinal - Ao ouvir este comando o Atleta deve preparar-se para iniciar 
a todo o momento o percurso competitivo após sinal de início (sonoro do temporizador ou visual, 
e que acontecerá entre 3 a 4 segundos após a voz de comando Atleta pronto). 
Em caso de início extemporâneo do percurso de tiro por parte do Atleta o Juiz Árbitro dará o 
comando de STOP, na forma e momento que for mais seguro, e concederá uma nova 
possibilidade para o atirador resolver o percurso. Caso o incidente se repita o atirador pontuará 
ZERO nesse percurso específico. 

7.1.3 Se terminou descarregue, mostre a arma limpa e coloque em segurança - Ao ouvir este 
comando de percurso o Atleta deve descarregar e desmuniciar completamente a arma (depósito 
e suportes adicionais incluídos), efetuar disparo de segurança para comprovar essa condição e 
acionar a patilha de segurança da arma (caso tenha) colocando de seguida a bandeira de 
segurança. 

7.1.4 Percurso Seguro - Ao ouvir este comando o Atleta deve recolocar a arma no suporte (vulgo 
armeiro), na bolsa, caixa ou no trolley tendo o cuidado absoluto de manter durante todo o 
procedimento o cano virado para uma direção segura. 

7.1.5 Stop - Ao ouvir este comando o Atleta deve imobilizar imediatamente toda e qualquer ação e 
aguardar (em posição estática e com a arma apontada em direção segura) por indicações do 
Juiz Árbitro do Percurso de Tiro. 

7.2 Condições da arma 

7.2.1 Condições da Arma para iniciar o percurso de tiro: 

7.2.1.1 Carregada (opção 1): Carregador inserido e ajustado (se for o caso) e câmara(s) 
carregada(s), cão e/ou mecanismo de tiro armado e segurança mecânica acionada (se 
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a espingarda foi preparada de origem para estas operações). 

7.2.1.2 Municiada (opção 2): Carregador inserido e ajustado (se for o caso) e câmara(s) 
vazia(s), cão e/ou mecanismo de tiro desarmado e segurança mecânica acionada (se a 
espingarda foi preparada de origem para estas operações). 

7.2.1.3 Descarregada (opção 3): Carregador ou depósito fixo e suportes de cartuchos tem que 
estar vazios, carregadores destacáveis removidos e câmara(s) com bandeira(s) de 
segurança colocada(s). 

7.2.2 Condições da Arma para iniciar o percurso de tiro: 

7.2.2.1 Municiada: Carregador inserido e câmara(s) vazia(s), cão e/ou mecanismo de tiro 
desarmado e segurança mecânica acionada (se a espingarda foi preparada de origem 
para estas operações). 

7.2.2.2 Carregada: Carregador inserido e câmara(s) carregada(s), cão e/ou mecanismo de tiro 
armado e segurança mecânica acionada (se a espingarda foi preparada de origem para 
estas operações). 

7.2.2.3 Descarregada: Carregador ou depósito fixo e suportes de cartuchos tem que estar 
vazios, carregadores destacáveis removidos e câmara(s) com bandeira(s) de segurança 
colocada(s). 

7.2.2.4 Excetuando o ato de disparar, para realizar qualquer ação ou movimento (incluindo o 
carregar, descarregar, municiar ou desmuniciar da arma) o Atleta deve ter o dedo do 
gatilho visivelmente fora do guarda mato, sob pena de desqualificação. Entende-se 
também como movimento, por exemplo, a mudança de posição de pé para ajoelhado 
ou de sentado para de pé. (ver regra 5.2.2.7). 

 
 CAPITULO 8 - Gestão da Competição  

 
8.1 Juízes Árbitros de Prova 

Os deveres dos Juízes Árbitros são definidos da seguinte forma: 

8.1.1 Diretor de Prova - Responsável pela administração geral da competição, incluindo a 
constituição das esquadras, horários, construção dos percursos de tiro e coordenação de toda a 
equipa de organização. A sua autoridade e decisões prevalecerão no que respeita á aplicação 
destas regras, desclassificações, protestos de arbitragem, que obrigatoriamente têm de ser do 
seu conhecimento. O Diretor de Prova é nomeado pela organização da prova. (ver regras 
1.3.1.3 e 1.5.3). 

8.1.2 Juiz Árbitro de Percurso - É a pessoa que emite as vozes de comando no percurso de tiro, 
controla se o Atleta age de acordo com o “briefing” escrito do percurso, monitoriza a segurança 
e ações do Atleta. É o responsável pelo registo do tempo, pontuação e penalidades alcançadas 
por cada Atleta em minuta própria para o efeito. Em caso de proceder á desclassificação de 
um Atleta, deve informar de imediato o Diretor de Prova para validação da desclassificação. 

8.1.3 Juiz Árbitro de Classificação - É a pessoa responsável pela supervisão da equipa de 
classificação, que recolhe, ordena, verifica e regista todas as minutas de pontuação. Precede á 
publicação das classificações depois de homologadas pelo Diretor de Prova. 
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 CAPITULO 9 - Segurança, Percursos, Avarias e Circulação de Armas  
 
9.1 Segurança 

Os participantes estão sujeitos a desqualificação imediata em caso de violação de qualquer uma das 
normas de segurança constantes nesta regra. 

9.1.1 Todas as competições decorrerão em situação de “Cold Range”, ou seja, todas as armas estarão 
descarregadas e desmuniciadas a todo o tempo. 

9.1.2 As armas só podem ser retiradas do armeiro, municiadas e carregadas á voz do Juiz Árbitro 
responsável pelo percurso de tiro em que o Atleta se prepara para resolver. 

9.1.3 Não é permitida a permanência em todo o recinto de competição de quaisquer outras armas que 
não sejam aquelas utilizadas em prova e, como tal, tenham sido objeto de verificação no registo 
de chegada. Excetua-se o caso de armeiro ou cacifos para Atletas, se existentes nas instalações. 

9.1.4 Nenhum espectador, atleta, juiz árbitro ou elemento da organização da prova poderá consumir 
bebidas alcoólicas no recinto de competição. (ver regra 5.2.4). 

9.1.5 Nenhum Atleta ou elemento da organização poderá ser aceite em prova, caso haja suspeita de se 
encontrar com um elevado grau de alcoolemia, ou sob o efeito de substâncias psicotrópicas, e o 
respetivo teste de despistagem (a que obrigatoriamente terá que se sujeitar) indicar um valor 
superior igual ou superior a 0,5 gramas por litro ou indicar valor positivo de alguma substância 
proibida, (ver regra 5.2.4.2). 

9.1.6 Todos os Atletas estão sujeitos à legislação antidoping em vigor. 

9.2 Percursos 

9.2.1 Os percursos terão, preferencialmente, de estar montados até às 12h30 do dia anterior à prova. 
A montagem dos mesmos poderá sofrer ligeiras alterações sempre que o Diretor de Prova 
entenda necessário, por razões de segurança, reajuste do grau de dificuldade ou outra. 

9.2.2 A superfície do percurso deve ser regular e os obstáculos naturais ou artificiais devem levar em 
conta as variações de altura, constituição física e agilidade dos Atletas devendo permitir a sua 
execução em condições de segurança. 

9.2.3 O Atleta que não puder completar o percurso de tiro em virtude de falha do equipamento do 
percurso ou pelo facto de um alvo ter tombado ou não ter sido reposto na sua posição normal 
tem direito a repetir o percurso. 

9.2.4 O mau funcionamento ou falha crítica de um mecanismo num determinado percurso de tiro, 
pode acarretar a sua retirada da competição. 

9.3 Avarias 

9.3.1 O Atleta deve utilizar a mesma espingarda, cano(s) e tipo de alça e mira em todos os percursos 
da competição. Poderá, todavia, trocar de “chokes” (estrangulamento de cano) entre percursos 
de tiro, exclusivamente na área de segurança definida, com a arma completamente descarregada 
e desmuniciada e com a bandeira de segurança inserida; 

9.3.2 Em caso de apresentação de problemas de funcionamento, que inviabilize a continuação de 
utilização da arma, deve o Atleta solicitar permissão de troca / substituição da mesma ao Diretor 
de Prova, que fará a verificação de manutenção de condições competitivas. Estas condições 
competitivas são atributos das características de cada arma e estarão registadas na Folha de 
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Verificação de Arma e Equipamento, a preencher pelo Juiz Árbitro no momento da 
apresentação do Atleta para a competição. 

9.3.3 No caso da avaria da arma ou componente, durante a execução de um percurso de tiro o Atleta 
tem até 3 minutos para resolver a mesma, sendo que após esse tempo o percurso é dado como 
concluído, registando-se a pontuação, tempo e penalidades até ao momento da avaria. 

9.3.4 Em caso de avaria da arma do Atleta, sempre, e quando autorizado pelo Júri de Prova pode 
repetir e ou continuar a prova no final da mesma. Pode também sempre que autorizado pelo 
Júri de Prova substituir a arma por outra. 

9.3.5 O Atleta não poderá em caso algum, usar ou portar mais do que uma arma durante a execução 
de um percurso de tiro e a coronha deve estar ajustada para permitir que seja disparada apoiada 
no ombro. 

9.3.6 São proibidas as espingardas com rajada curta “burst” ou em funcionamento automático e as 
armas de canos combinados “drilling”. 

9.4 Circulação de Armas na Área de Prova 

9.4.1 Circulação das armas no recinto de competição (de, e para a viatura, entre percursos 
competitivos e durante a permanência em cada percurso competitivo) devem: 

9.4.1.1 Circular verticalmente em bolsa própria ou horizontalmente em caixa de transporte 
fechada. Trolleys não motorizados podem ser utilizados desde que garantam a fixação 
firme e segura das armas na posição vertical, podendo dispensar neste caso a bolsa. 

9.4.1.2 Circular sempre equipadas com bandeira de sinalização dos modelos recomendados (ver 
apêndice A6) e sem qualquer tipo de carregador destacável inserido, cartuchos no 
depósito ou em suportes existentes nas mesmas. 

9.4.1.3 À chegada a cada percurso de tiro, ser colocadas em suporte próprio (armeiro) e apenas 
a retirará à voz do Juiz Árbitro de Percurso. 

9.4.2 O manuseio das armas fora das áreas de segurança ou percurso competitivo implica 
desqualificação (ver regra 5.3.2.8). 

 
 CAPITULO 10 - Manutenção, Declaração Compra e Disposições Transitórias.  

 
10.1 Manutenção 

Manutenção Anual de Licença Federativa 

10.1.1 A renovação das Licença Federativa E/PTPC está dependente da participação, pelo seu 
titular, em cada época desportiva, em duas provas do calendário oficial da FPTAC, 
homologadas pela direção da FPTAC. 

10.1.2 Sem prejuízo do disposto no número anterior, os titulares da Licença Federativa E/PTPC, 
habilitados para a prática de Percurso de Tiro Prático de Caça (PTPC) e pretendam participar 
em provas dessa disciplina na época desportiva seguinte, têm de participar na época 
desportiva anterior em pelo menos duas provas, constituídas no mínimo por 4 pistas, que 
tenham sido homologadas pela Direção da FPTAC, ou em provas internacionais registadas 
no calendário oficial, com exceção dos Atletas veteranos, que apenas têm que participar em, 
pelo menos, uma (1) dessas provas. 

10.1.3 O não cumprimento do disposto no número anterior, implica a caducidade da validade do 
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exame de tiro, (Tiro PTPC). 

10.1.4 O não cumprimento do disposto no ponto dois (2), implica a obrigação da FPTAC de 
comunicar á autoridade policial quais os Atletas que não cumpriram os requisitos para a 
manutenção anual de Licença Federativa, cumprindo assim o estipulado na alínea b) e e) do 
Artigo 12º da Lei 42/2006 de 25 de agosto. 

10.1.5 Nos casos devidamente justificados, a Direção da FPTAC pode, por decisão fundamentada, 
renovar a licença federativa, sem que o titular tenha realizado as provas do calendário oficial 
da FPTAC necessárias para a renovação da respetiva licença federativa. 

10.2 Declaração de Aptidão Desportiva de Arma Fogo 

10.2.1 A aquisição de espingardas, de classe C para a prática desta disciplina estão sujeitas à 
emissão de autorização de compra pela DN/PSP, pelo que a FPTAC emite a respetiva 
declaração de aptidão desportiva da arma ao interessado, cujo cano seja igual ou superior a 
46 centímetros, conforme estipulado na alínea p) do n.º 2 do artigo 3º da lei 50/2019). 

10.2.2 Para solicitar a Declaração de Aptidão Desportiva de Arma de Fogo, o interessado deverá 
solicitar junto do clube em que se encontra filiado, que por sua vez, envia o pedido em 
formulário próprio (disponível em www.fptac.pt), via e-mail para a FPTAC no endereço 
informacoes.fptac@gmail.com acompanhado de uma foto de perfil. 

10.2.3 Após deferimento da Declaração de Aptidão Desportiva de Arma de Fogo, a mesma será 
enviada por e-mail para o clube, tendo o custo de emissão de 20€. 

10.3 Disposições transitórias 

10.3.1 Os Atletas que na época anterior (2022) participaram em provas do calendário oficial da 
FPTAC na disciplina de PTPC, estão isentos da obrigatoriedade de participar no Curso e 
Exame de aptidão à licença Federativa E - PTPC. 

http://www.fptac.pt/
mailto:informacoes.fptac@gmail.com
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 APÊNDICE A1 - Alvos de Penalidade  
 
1. Alvos de Penalidade, metálicos (basculantes ou com pé simples), são construídos em chapa de ferro 

macio de 8 a 10mm de espessura, replicarem espécies protegidas na forma de silhuetas metálicas 
recortadas e cujas dimensões exteriores devem estar dentro dos limites indicados, (tolerância de 5mm), 
pintados de cor branca e repintados sempre que necessário. 

1.1. Silhueta de alvos metálicos de penalidade 

Falcão Cegonha 
 

Medidas – Falcão 400 x165 mm / Cegonha 600 x 444 mm 
 

1.2. Pratos metálicos de penalidade; 
 

Medidas - Mínimo 150 x 150 mm / Máximo 300 x 300 mm 
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 APÊNDICE A2 - Pratos Frangíveis em argila  
 
1. Existindo alvos de dois (2) tamanhos por espécie cinegética representada fica definido que o tamanho 

pequeno (assim como os dois tamanhos de pratos de argila) são alvos destinados a serem colocados em 
suportes metálicos específicos (fotos abaixo) com a sua base a uma distância do solo entre 60cm a 100cm. 

1.1. Prato - 11cm de diâmetro (tolerância de 2mm), uma altura de 25 a 28mm e um peso de 105grs 
(tolerância de 5 gramas) e de cor amarela, encarnada ou laranja fluorescente; 

1.2. Mini-Prato - 6cm de diâmetro (tolerância de 2mm), uma altura de 19mm e um peso de 32grs 
(tolerância de 5 gramas) e de cor amarela, encarnada ou laranja fluorescente. 

 
PRATO MINI-PRATO 

 

 
1.3. Suporte de pratos argila - "Y" (cantoneira 25 x 25 mm com haste mín. de 60cm, máx. de 100 cm). 

 

 
1.4. Suporte de pratos argila - (encaixe de silhueta do prato com haste mín. de 60cm, máx. de 100 cm). 

 

 
1.5. Valor da pontuação e penalidades dos pratos frangíveis quanto atingidos. 

 

ESPINGARDA VALOR 
Pontuação 5 Pontos 

Penalidade (Miss) -10 Pontos 
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 APÊNDICE A3 - Pratos Metálicos de Pontuação  
 
1. Os alvos metálicos de pontuação são assentes diretamente bases colocadas no solo ou montados em carro 

deslizante, munidos de uma dobradiça na sua base e parafuso de afinação da força de derrube. 

1.1. Suporte de silhueta "L" (cantoneira 40 x 25 mm com hastes mín. de 60cm, máx. de 100 cm). 
 

1.2. Pratos metálicos de cair colocados em hastes com altura mínima de 60cm, máx. de 100 cm). 
 

Medida Quadrados 
Mínimo 150 x 150 mm 
Máximo 450 x 300 mm 

 
Medida Redondo 

Mínimo 150 x 150 mm 
Máximo 300 x 300 mm 

 

1.3. Sistema de prato metálico de tombar (com hastes de altura mínima de 60cm, máx. de 100 cm). 
 

 
1.4. Valor da pontuação e penalidades. 

 

ESPINGARDA VALOR 
Pontuação 5 Pontos 

Penalidade (Miss, No-shoot) -10 Pontos 
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 APÊNDICE A4 - Poppers e Mini Poppers  
 
1. Poppers de PTPC e mini poppers são alvos metálicos usados para reconhecer o fator potência e têm que 

ser calibrados. O Diretor de Prova tem que indicar uma marca especifica de cartuchos e pelo menos uma 
espingarda para serem usadas pelos Juízes Árbitros na calibração dos poppers durante a competição. 

2. O Diretor de Prova deve calibrar todos os Poppers, antes do início da competição e sempre que 
necessário durante a prova. 

3. Popper de PTPC 
 

4. Mini Popper 
 

 
5. Valor da pontuação e penalidades. 

 

ESPINGARDA VALOR 
Pontuação 5 Pontos 

Penalidade (Miss, No-shoot) -10 Pontos 
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 APÊNDICE A5 - Alvos de Papel  
 
Os alvos de papel utilizar nas competições de PTPC são da cor do cartão, têm duas (2) áreas 
de pontuação e linhas de pontuação claramente marcadas na frente do alvo. Os alvos de 
penalidade são da cor branca e sem linhas de classificação. 

 
Tamanho A3 (29,7 cm 

 
 
 
 
 
 
 

0,5cm de borda 
não pontuável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPINGARDA VALOR 
Área A 5 Pontos 
Área C 3 Pontos 

15 cm 

A A 

 
 
 
 
 

C 

  
30 cm

 

Tam
anho A

3 (42 cm
) 
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121,92mm 

24,89mm 

20,32mm 

42,96mm 

5,08mm 

 
 

43,43mm 

20,32mm 

 APÊNDICE A6 - Bandeira de Segurança  
 
1. A circulação das armas entre percursos de tiro deve estar obrigatoriamente equipadas a todo o momento 

com bandeira de sinalização de câmara segura, tendo como exemplos não exclusivos, os modelos 
identificados no presente apêndice. 

2. Não é permitido como bandeiras de sinalização, quaisquer soluções improvisadas, como cartuchos reais 
ainda que vazios ou dispositivos similares, que possam de alguma forma confundir-se com cartuchos 
reais. 

3. As armas, cartuchos e restantes dispositivos, podem ser solicitadas a qualquer momento pelos Juízes 
Árbitros de Percurso para verificação de características e testes de conformidade e segurança. 

4. O incumprimento do disposto neste artigo implica a desclassificação da prova. 

5. Exemplos de bandeiras de sinalização: 
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