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1. OBJETIVO: 

 A COPA MINAS DE TRAP será disputada em 5 (cinco) etapas, sendo 4 (quatro) ON-LINE e 
Final Regional Presencial (se possível), considerando-se, para efeito do resultado final, os 
2 (dois) melhores resultados das provas on-line somados ao resultado da Final, que terá 
peso 3. O calendário de realização das provas será oportunamente divulgado no site da 
FMGTE e redes sociais. 
  

2. DESENVOLVIMENTO DA COMPETIÇÃO: 

 2.1. Definições e termos que serão comumente utilizados na competição: 

  Local Expresso:  

Cidades onde estão situados os clubes homologados junto à FMGTE, que tenham 
condições neste período de PANDEMIA do Covid-19, de realizar as provas. Os 
atiradores poderão realizar a prova em qualquer um dos Clubes homologados, o 
que melhor lhe convier, estando o seu Clube de origem impedido de realizar as 
provas. O resultado será apurado depois de finalizados os lançamentos e 
conferências de todos os escores dos competidores, obtidos em todos os locais 
expressos, através de um acesso restrito dos Delegados Locais ao site da FMGTE. 

 

 2.2. Modalidades: 

   
Trap Top 50 por 24g; 
Trap Top 50 por 32g. 
 

 2.3. Categorias 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gênero masculino: 

Sênior: Todas as  idades 

 

Gênero feminino: 

Dama: Todas  as  idades 
 

  

2.4. 

 

Classes:   
Todos os participantes da disciplina serão classificados pelo resultado da sua 
primeira participação (etapa) no “COPA MINAS DE TRAP” e terão reclassificações 
automáticas a partir do acumulo de resultados obtidos em etapas subsequentes.  
As classificações e reclassificações ocorrerão obedecendo a seguinte tabela de 
pontuação:  

   



 

Federação Mineira de Tiro Esportivo 

Copa Minas de Trap 

Regulamento Geral – Ano de 2020 

    

2    

    

 

 

 

 

 

Principal A: Igual ou superior a 46 pratos 

Principal B: Igual ou superior a 41 até 45 pratos 

Principal C: Até 40 pratos 

DAMAS Classe Única 
 

    

 2.5. Valores das inscrições nas provas e rateios 

  2.5.1. Inscrição antecipada e local: 

   A Inscrição deverá ser realizada via site da FMGTE ou no local da realização 
das provas, sendo facultado ao clube aceitar ou não inscrições locais.  

Preços anuidade plena: 

  R$  76,50 

 Preços anuidade reduzida: 

 R$   90,00 
 

Rateio de valores: 

Do total arrecado 80% serão dos clubes e 20% da Federação.  

 

 

 2.6. Armas, munições, aspectos de segurança e penalidades. 

  Conforme regulamento de prova da CBTE – Confederação Brasileira de Tiro 
Esportivo. 
O atleta poderá escolher, no ato de sua inscrição, em que modalidade irá 
participar: Top 50 por 24g ou Top 50 por 32 g, ambos com chumbo 7 ½ ou mais 
fino. 
 

 3. Premiação 

  3.1. Premiações etapas on-line 

    

Todas as categorias e suas respectivas classes serão premiadas com 
medalhas até o 3º lugar, desde que a categoria e sua respectiva classe 
tenha tido no mínimo 03 (três) atletas competindo naquela etapa. Esta 
premiação será de responsabilidade da Federação Mineira de Tiro 
Esportivo – FMGTE e será entregue na etapa seguinte. 

 

  3.2. Premiações etapas finais 

   Sagrar-se-á Campeão o competidor (a) que, independentemente de sua 
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classe (OVERALL), tenha a soma dos 2 (cinco) melhores resultados nas etapas 
"On-line".  A este resultado será acrescido do resultado da final presencial 
da Copa que terá peso 3 (três). Ou seja, o resultado da final será 
multiplicado por 3 (três). 
 
3.2.1. Premiações com medalhas: 
Serão premiados com MEDALHAS os três primeiros de cada categoria e sua 
respectiva classe. 
 

3.2.2. Premiações com troféus: 
Serão premiados com TROFÉUS os três primeiros colocados do OVERALL de 
cada classe. 
 

  3.3. Desempate nas provas on-line e presencial 

   O critério desempate da Copa Minas de Trap, a seguinte ordem: 

a. Maior pontuação obtida na final; 
b. Maior pontuação da última série (4ª Série) e assim sucessivamente 

até a primeira série, na final; 
c. Maior pontuação obtida na etapa anterior à Final; 
d. Maior soma considerando todas as etapas, sem considerar descarte; 
e. Se ao final de todos estes critérios ainda persistir o empate, será 

declarado vencedor o atleta com tenha o menor número de 
matricula junto à FMGTE. 

 4.      Disposição geral 

 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 TRAP e homologadas pelo Presidente.  

Casos omissos neste regulamento permitirão a utilização do Regulamento da CBTE 

para eventuais ajustes ou ainda dirimir dúvidas.   

Este Regulamento entrará em vigor imediatamente após sua publicação no site da 
FMGTE, revogando-se todas as disposições em contrário.    

 Belo Horizonte, 29 de Julho de 2020. 

  Walter José Alves de Almeida 
Diretor Desportivo 

Mauro Pereira Galvão 
Vice-presidente 

  Diego Moreira Lino 
Vice-presidente 

Alcimir Vilela 
Presidente 

 


