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CAPÍTULO I 
FINALIDADE 

 
 Artigo 1º - Regulamentar o CAMPEONATO UNIFICADO PERNAMBUCO / ALAGOAS DE TRAP AMERICANO,  
 no ano de 2020, para os dois Estados, com resultados realizados ao mesmo tempo e na mesma data. 

  
 

CAPÍTULO II 
OBJETIVO 

 
Artigo 2º - Incentivar a prática do Tiro Esportivo, através de competições realizadas pelo sistema das Provas On-
Line, com a unificação de todos os resultados, com exceção das etapas que serão presenciais obrigatórias. 
  
 
Artigo 3º - Difundir a prática do Tiro Esportivo visando a captação de novos valores, com potencialidades para o 
desenvolvimento das modalidades de Tiro ao Prato no Nordeste. 
 
 

CAPÍTULO III 
DESENVOLVIMENTO 

 
Artigo 4º - DEFINIÇÕES 
  
§1 - LOCAL VIRTUAL ou LOCAL DE PROVA 
 
Os clubes onde serão realizadas as etapas das competições nos Estados de Pernambuco e de Alagoas serão: 
CAXANGÁ GOLF & COUNTRY CLUB (Recife), CLUBE DE TIRO E CAÇA DIAMANTE (São Bento do Una), CLUBE 
DE TIRO GARANHUNS – CTG (Garanhuns), CLUBE ALAGOANO DE TIRO OLíMPICO – CATO (Maceió), CLUBE 
DE TIRO GERALDO MOTA – CTGM (Arapiraca) e CLUBE DE TIRO BELA VISTA (Maceió). A competição será 
realizada paralelamente, com o resultado final publicado, após compilação dos resultados de todos os locais e a 
classificação dos mesmos. Os mesmos resultados servirão para o ranking dos campeonatos pernambucano, 
alagoano, CBTE e Liga Nacional. 

 
§2 – PROVAS (Modalidades) 
  
Trap Americano Single TOP 100 - 4 séries de 25 pratos, totalizando 100 pratos  
Trap Double – 2 séries de 50 pratos totalizando 100 pratos 
 
§3 - CATEGORIAS 
 
Todas as provas serão disputadas nas categorias Senior (idade igual ou inferior a 65 anos) e Veterano (idade acima 
de 65 anos). 
Obs: O atleta, independente de ter 65 anos ou mais, pode optar para entrar em uma das classes abaixo da Senior. 
    
§4 - CLASSES 
 
As classes representam o agrupamento dos atletas pelos resultados apresentados no ranking e idade sendo dividida 
em quatro classes (Senior - A, B e C e Veterano). Para fins de classificação, será tomado como base, o melhor 
percentual obtido na primeira prova em que o atleta participar durante a temporada 2020 (atletas iniciantes e os que  
não tenham nenhum índice de referência para classificação), sendo também utilizado como fonte de pesquisa e 
referência, os índices de classificação do campeonato pernambucano, campeonato alagoano, campeonato brasileiro 
CBTE e campeonato LNTP de 2019, e também para fins de reclassificação em junho de 2020, antes da 6ª etapa do 
calendário. O atleta deverá obrigatoriamente permanecer durante o ano na mesma classe, até sua reclassificação, 
conforme citado anteriormente, excetuando-se a solicitação feita apenas para ascendência de classe. 
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§5 - TRAP AMERICANO TOP 100 
 
Os percentuais são: 
 
   Senior A – Igual ou maior que 90% 

Senior B – A partir de 87% e menor que 90% 
Senior C – Menor que 87% 
Veterano – De 65 anos de idade em diante 
 

Todos os atletas que iniciarem a competição, e que ainda não estejam com uma classe definida, serão 
automaticamente classificados pela sua primeira competição em ambos os casos. Todos os participantes serão 
reclassificados no mês de junho, antes da 6ª etapa. 
 
A redefinição da classe dos atletas já classificados será feita ao fim do ano, podendo ser ascendente ou descendente, 
levando-se em consideração o índice médio obtido durante todo o campeonato. Exemplo, se um C obtiver na média 
das 4 melhores etapas realizadas, 94 pratos, ele participará no ano seguinte na classe A. Por outro lado, se um atleta 
TOP 100 classe A obtiver a média das 4 melhores etapas realizadas em 87.00 pratos, ele participará no ano seguinte 
na classe C. Ao atleta ressalva-se o direito de solicitar formalmente à Comissão de Clubes antes da 1ª etapa, a classe 
que desejar disputar durante a temporada, desde que superior à sua classificação, nunca inferior. 
 
O campeonato será realizado em 10 etapas, 4 presenciais obrigatórias, uma em cada clube e com peso 2 e a Final 
deste ano, no Caxangá Golf & Country Club, com peso 3. 
 
Atletas que participarem de menos de 6 provas, sendo duas delas presenciais obrigatórias (com peso 2) e a Final 
com peso 3,  serão reclassificados para a próxima temporada, pela média das provas realizadas no campeonato, e 
não poderão disputar o título de Campeão do CAMPEONATO UNIFICADO PERNAMBUCO / ALAGOAS DE TRAP 
AMERICANO na Etapa Final, figurando apenas nos rankings. 
  
 
Artigo 5º - REGULARIZAÇÃO DO ATLETA 
 
§1 - O atleta somente poderá participar do CAMPEONATO UNIFICADO da FPTE-FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA 
DE TIRO ESPORTIVO e FALT-FEDERAÇÃO ALAGOANA DE TIRO se estiver filiado e em pleno gozo de seus direitos 
às respectivas Federações. 
 
O atleta que vai participar do CAMPEONATO UNIFICADO da FPTE e FALT deve se filiar à Federação do outro 
Estado pagando a taxa de R$100,00 (cem reais) anual. 
  
§2 - Compete ao atleta estar legalmente habilitado para a prática do tiro esportivo (CR e GT da arma - em vigor), 
sendo responsabilidade do atleta a regularização.  
 
 
Artigo 6º - VALORES DAS INSCRIÇÕES E RATEIO 
 
São valores definidos pela FPTE e FALT, para participação nas provas do CAMPEONATO UNIFICADO da FPTE e 
FALT, as quais seguem nas tabelas abaixo.Os valores referentes às séries de pratos podem sofrer ajustes durante a 
temporada, respeitando os ajustes de custos mercadológicos do prato. 
 
§1 - INSCRIÇÕES E RATEIO INDIVIDUAIS 
 
Inscrições realizadas no local, diretamente com o delegado local 
 

Prova 
Pratos 

(R$) 
Inscrição 

Federação  (R$) 
Clube  
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

Trap Americano Top 100 100,00 70,00 60.00 230.00 

Trap Americano DOUBLE 100,00 70,00- 60.00 230,00 

 Obs: A taxa de Inscrição do clube é única, se o Atleta participar em ambas modalidades – Top 100 e Double. 
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§2 - RODADAS DE PRATOS DE TREINO – Até R$ 25,00 por série de 25 pratos. 
 
 
Artigo 7º - DEFINIÇÃO OU ESCOLHA DOS LOCAIS DAS PROVAS 
 
Serão sedes das etapas do CAMPEONATO UNIFICADO PERNAMBUCO / ALAGOAS DE TRAP AMERICANO, os 
seguintes clubes:  
 

- CAXANGÁ GOLF & COUNTRY CLUB – Recife/PE 
- CLUBE DE TIRO E CAÇA DIAMANTE - São Bento do Una/PE 
- CLUBE GARANHUNS  DE TIRO -  Garanhuns/PE 
- CLUBE ALAGOANO DE TIRO OLÍMPICO – Maceió/AL 
- CLUBE DE TIRO GERALDO MOTA – Arapiraca/AL 
- CLUBE BELA VISTA – Maceió/AL 

 
 
Artigo 8º - DESENVOLVIMENTO DAS RODADAS 
 
De acordo com o Regulamento de Trap Americano da CBTE e LNTP, vigente para a temporada e suas atualizações. 
 
 
Artigo 9º - PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO UNIFICADO PERNAMBUCO / ALAGOAS  
  
Serão premiados individualmente, com medalhas, os atletas classificados até a terceira colocação, em cada etapa, 
nas categorias Senior – Classes “A”, “B” e “C” e Veterano,  
 
 
Artigo 10º - PREMIAÇÃO FINAL 
 
§1 – A Premiação final do CAMPEONATO UNIFICADO PERNAMBUCO / ALAGOAS, será feita com troféus na Etapa 
Final. 

 
Poderão participar da Etapa Final quaisquer atletas, mas, apenas os que tiverem no mínimo, 03 resultados em etapas 
Online + 02 resultados em etapas presenciais durante o ano, antes da etapa final, poderão disputar o título de 
Campeão do CAMPEONATO UNIFICADO PERNAMBUCO / ALAGOAS. 
 
Atletas com menos de 5 etapas realizadas poderão participar da Etapa Final apenas para compor seus resultados 
para o Ranking Geral, porém não disputarão o título de campeão do CAMPEONATO UNIFICADO PERNAMBUCO / 
ALAGOAS 2020. 
 
Sagrar-se-á Campeão do CAMPEONATO UNIFICADO PERNAMBUCO / ALAGOAS, o atleta que tenha maior 
somatório dos 3 melhores resultados das 05 Etapas Online + 02 melhores resultados das quatro Etapas Presenciais 
com peso 2 + o resultado da Etapa Final, com peso 3. 
 
 
Artigo 11º - OUTRAS DEFINIÇÕES 
  
O local da realização das próximas finais dos anos seguintes será sorteado entre os demais clubes participantes, que 
possuam, no mínimo, duas pedanas, sendo uma de Trap SINGLE e uma de Trap DOUBLE. 
 
Quaisquer temas não abordados aqui neste Regulamento, serão decididos pela FPTE - FEDERAÇÃO 
PERNAMBUCANA DE TIRO ESPORTIVO e FALT - FEDERAÇÃO ALAGOANA DE TIRO. 
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CALENDÁRIO 

 
 

 
 
1ª Etapa (Caxangá, Diamante, Garanhuns, CATO, CTGM e Bela Vista) – 07 a 09/02/2020 – 
ON LINE 
 
2ª Etapa (Caxangá, Diamante, Garanhuns, CATO, CTGM e Bela Vista) - 06 a 08/03/2020 – 
ON LINE 
 
3ª Etapa (CATO) - 20 a 22/03/2020 – PRESENCIAL  
 
4ª Etapa (Caxangá, Diamante, Garanhuns, CATO, CTGM e Bela Vista) – 03 a 05/04/2020 – 
ON LINE 
  
5ª Etapa (DIAMANTE) - 22 a 24/05/2020 - PRESENCIAL  
 
6ª Etapa (Caxangá, Diamante, Garanhuns, CATO, CTGM e Bela Vista) – 19 a 21/06/2020 – 
ON LINE 
 
7ª Etapa (Caxangá) - 17 a 19/07/2020 - PRESENCIAL  
 
8ª Etapa (Caxangá, Diamante, Garanhuns, CATO, CTGM e Bela Vista)) – 28 a 30/08/2020 – 
ON LINE 
 
9ª Etapa (Garanhuns) - 25 a 27/09/2020 - PRESENCIAL  
 
10ª Etapa (Caxangá, Diamante, Garanhuns, CATO, CTGM e Bela Vista)) – 13 a 15/11/2020 – 
ON LINE 
 
 
ETAPA FINAL 
20 a 22 de NOVEMBRO de 2020 
CAXANGÁ GOLF & COUNTRY CLUB 
RECIFE - PE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


