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COPA MINAS DE SKEET OLÍMPICO – 2022 

1. A Copa Minas de Skeet Olímpico será disputada somente entre atletas de Tiro Esportivo 

filiados à Federação Mineira de Tiro Esportivo - FMGTE, com documentação apropriada 

para uso e manuseio de arma de fogo, fornecida pelo Exercito brasileiro. 

1.1 O atirador não federado poderá se filiar antes da prova para participar, mediante o 

pagamento da anuidade da FMGTE. 

1.2 Atirador com idade inferior a 21 anos está isento de anuidade junto a Federação e 

poderá participar da Copa Minas de Skeet Olímpico desde que esteja inscrito na FMGTE. 

2. A Copa Minas de SKO será disputada em 6 (seis) etapas de 50 pratos (duas séries) cada, 

de acordo com o calendário abaixo: 

1ª Etapa – 23 e 24 Abril 

2º Etapa – 21 e 22 de maio 

3ª Etapa – 11 e 12 de junho 

4ª Etapa – 13 e 14 de agosto 

5ª Etapa – 17 e 18 de setembro 

6ª etapa – 22 e 23 de outubro 

2.1 Os clubes homologados para realizar as provas da Copa Minas de SKO 2022 com os 

respectivos delegados, serão os seguintes: 

• Clube Mineiro de Caçadores/Santa Luzia -  Marcos A. P. Moraes 

• Portal do Cerrado/Uberlândia – Conrado Macedo 

• Clube Sul Mineiro de Caça e Tiro/Pouso Alegre – Ronis Benitto Corrêa Filho 

• Clube Tático Brasil/Uberaba – Rodrigo Maringoni Simões 

Atiradores filiados à FMGTE terão livre acesso a estes clubes, nas datas do calendário, 

para participar exclusivamente da Copa Minas de Skeet Olímpico. 

2.2 As inscrições deverão ser realizadas de forma antecipada no site da FMGTE. 

2.3 O valor da taxa de inscrição será de R$ 20,00 (vinte reais). O pagamento será realizado 

no clube, no dia da prova, e repassado à FMGTE posteriormente ao fechamento da 

prova. 

2.4 Ao valor da taxa da FMGTE serão acrescentados os pratos e outros serviços. Cada Clube 

está livre para definir seus valores. 

3. Nas provas on-line, serão distribuídas medalhas aos três primeiros colocados em cada 

etapa nas categorias A e B. 

3.1 Aos vencedores da Copa Minas de Skeet Olímpico serão distribuídos troféus aos três 

primeiros colocados das categorias A e B. 

3.2 O atirador terá sua categoria definida de acordo com seu primeiro resultado na Copa 

Minas, sendo que serão da categoria A, os atiradores que obtiverem resultados  iguais 

ou acima de 80 % de aproveitamento na etapa, todos os outros serão da categoria B. 

3.3 Atiradores classificados na categoria B poderão, através de e-mail enviado à FMGTE, 

solicitar ascensão à categoria A, antes da homologação da 1ª Etapa. 
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3.4 Para efeito de apuração do resultado final da Copa Minas, serão considerados os 4 

melhores resultados de cada atirador.  

3.5 Em caso de empate entre dois ou mais atiradores nas 3 primeiras colocações, nas etapas 

da Copa Minas, será considerado vencedor o atirador que obtiver o melhor resultado 

na segunda série atirada, caso permaneça o empate, será considerado vencedor o 

atirador mais velho. 

3.6 Em caso de empate entre dois ou mais atiradores, no resultado final da Copa Minas, 

serão usados os seguintes critérios de desempate: 

1)  O atirador que obteve a melhor soma em todas as etapas da Copa Minas. 

2)  O melhor resultado em etapas não descartáveis. 

3) O melhor resultado nas etapas que são descartáveis.  

4) O melhor resultado na última etapa do Copa Minas.  

4. Na Copa Minas de SKO 2022 serão respeitadas as regras da ISSF, sendo permitido o uso 

de cartuchos recarregados, com variação de no máximo 0,5 grama, sendo que a critério 

do delegado da sede, poderá ser feito o aferimento da gramatura dos cartuchos, e em 

caso de descumprimento do regulamento, o atirador é desclassificado da etapa. 

5. Quaisquer questões não previstas neste Regulamento, inclusive as que dizem respeito 
à interpretação das determinações aqui contidas, bem como eventuais propostas de 
alterações feitas por atletas ou Clubes, serão decididas pela Comissão Técnica de Skeet 
Olímpico e homologadas pelo Presidente.  

6. Casos omissos neste regulamento permitirão a utilização do Regulamento da CBTE para 

eventuais ajustes ou ainda dirimir dúvidas. 

 

Belo Horizonte, fevereiro de 2022  

 

Marcos Aurélio Pacheco Moraes 

Federação Mineira de Tiro Esportivo 

Diretor de Skeet Olímpico 

 


