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1. OBJETIVO: 

 • Regulamentar a competição de Tiro Esportivo "Campeonato Mineiro de Trap 
Nacional”;  

• Incentivar a prática do Tiro, em âmbito estadual, através de competições 
realizadas simultaneamente em diversas cidades mineiras ("Provas On-line"), 
com a unificação, via internet, de todos os resultados, com exceção da Final 
(etapa final), que será obrigatoriamente presencial em lugar pré-definido; 

• Reduzir custos em deslocamentos, hospedagens e alimentação, integrando 
atletas que competem na sua própria cidade/clube ou proximidades e tendo 
seus resultados comparados em nível estadual; 

• Difundir a prática do Tiro entre os jovens e mulheres para a captação e 
formação de novos talentos para o Tiro Esportivo Brasileiro. 
 

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 sediam 
concomitantemente as competições. Em uma mesma etapa existirão diversos 
locais Expressos realizando o evento nas mesmas datas e horários e 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. 

 

Delegados Locais: 

São atletas experientes no Tiro Esportivo de ilibada conduta convidado pelo 
Diretor Técnico da FMGTE, cuja função é orientar o clube organizador para o 
andamento adequado das etapas, sendo o responsável pela lisura da aplicação 
das regras em determinado local. Dentre as suas atividades constam: Conferir 
pedanas de forma a atender às normas da CBTE – Confederação Brasileira de 
Tiro Esportivo -, fazer valer o presente regulamento e relatar ao Diretor Técnico 
da FMGTE críticas e sugestões que sejam feitas formalmente por atletas ou pelo 
clube organizador. 

A diretoria da FMGTE poderá, a seu critério, substituir ou designar delegados 
para os Locais Expressos a qualquer momento. 

A lista de Delegados Locais está disponível no site da FMGTE – 
www.fmgte.org.br 

 

 2.2. Modalidades e disciplinas: 
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  Trap nacional 
Trap Nacional Top 100; 
Trap Nacional Top 50. 
 

 

 2.3. Categorias 

  A divisão das categorias em cada disciplina deve-se a: idade e gênero. A divisão 
adotada para formação das categorias leva em consideração o histórico de 
participações em anos anteriores e poderá ser reformulada a qualquer 
momento que a Federação julgar necessário. A divisão por idade se aplica no 
ano em que o atleta atinge a idade superior à situação anterior. 

 

  2.3.1. Trap Nacional Top 100  

    

Gênero masculino: 

Sênior: Até 55 anos 

Máster: De 56 até 64 anos 

Veterano: A partir de 65 anos 

 

Gênero feminino: 

Dama: Todas as idades 

 
Portadores de necessidades especiais (Masculino e Feminino) 

Para-atleta: Todas as idades 
 

  2.3.2. Trap Nacional Top 50 

   Gênero masculino e feminino: 

Principal: Todas as idades 
 

  

2.4. 

 

Classes: 

  As categorias são divididas em classes devido ao número de participantes e à 
variação de pontuação de seus competidores. A inserção dos atletas em suas 
classes acontece nestas situações: 
 
Atletas nunca antes classificados ou não participantes da disciplina no ano 
anterior serão classificados pelo resultado da sua primeira participação (etapa) 
no ano em curso. 
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Atletas que no ano anterior fizeram uma única prova serão classificados na 
classe relativa a esta pontuação obtida. Tendo o atleta participado de duas 
etapas no ano anterior, sua classe será definida pela média dos resultados delas 
constantes no Ranking 2020. 
 
Atletas que tiveram três ou mais participações no ano anterior, terão sua classe 
definida pela média aritmética de seus dois melhores resultados.  
 
Todos os participantes da disciplina serão reclassificados automaticamente após 
a terceira etapa e, posteriormente, pelo acumulo de resultados obtidos nas 
etapas subsequentes até a Final. 
 
Atletas que desejarem competir em uma classe superior à que estiverem 
classificados deverão, antes da sua primeira prova do ano, fazer esse pedido por 
e-mail à FMGTE. O contrário não será permitido, ou seja, desejar competir numa 
classe inferior à que estiverem classificados. 
 
 

   Trap Nacional Top 100 

Sênior AA: Igual ou superior a 91% 

Sênior A: Igual ou superior a 87,00% até 90,99% 

Sênior B: Igual ou superior a 81,01% até 86,99% 

Sênior C: Igual ou inferior a 81,00 

Dama: Classe única. A Dama poderá solicitar que seja alocada 
na categoria Sênior e, neste caso, será enquadrado na 
classe de acordo com sua pontuação, o prazo para 
solicitação é até a sua primeira participação no ano. 

Máster: Classe única, exceto pontuação igual ou superior a 91% 
que será obrigatoriamente alocado no Sênior AA. O 
Máster poderá solicitar que seja alocado na categoria 
Sênior e, neste caso, será enquadrado na classe de 
acordo com sua pontuação, o prazo para solicitação é 
até a sua primeira participação no ano. 

Veterano: Classe única, exceto pontuação igual ou superior a 91% 
que será obrigatoriamente alocado no Sênior AA. O 
Veterano poderá solicitar que seja alocado na 
categoria Sênior e, neste caso, será enquadrado na 
classe de acordo com sua pontuação, o prazo para 
solicitação é até a sua primeira participação no ano. 
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Trap Nacional Top 50 

Principal A: Igual ou superior a 92% 

Principal B: Igual ou superior a 81% até 91,99% 

Principal C: Até 80,99% 

 

 

 2.5. Regularização do atleta, matrícula na FMGTE: 

  O atleta somente poderá participar dos eventos da FMGTE se estiver a ela 
matriculado e em pleno gozo de seus direitos sociais. Os competidores com 
anuidade vencida não aparecerão na relação como aptos para inscrever-se em 
competições da FMGTE. O Setor de Cadastros da FMGTE irá mandar comunicado 
para renovação da anuidade e boleto para pagamento pela compensação 
bancária aos matriculados. 

 

Matrícula/ Renovação de Anuidade efetivadas pelo Delegado Local: Nos dias 
de eventos, os Delegados Locais poderão matricular atletas através do acesso 
ao site da FMGTE, devendo obrigatoriamente preencher todos os campos do 
formulário eletrônico de matrícula e ficando responsável por encaminhar ao 
Setor de Cadastros da FMGTE cópia digitalizada dos documentos exigidos pela 
FMGTE para efetivar a matrícula, no prazo de 3 dias da data de encerramento 
do evento, sob pena de congelamento do cadastro e consequente exclusão do 
resultado obtido naquela etapa pelo novo matriculado até que tal exigência seja 
cumprida. O Delegado Local cobrará a taxa de anuidade do novo matriculado e 
repassará à FMGTE juntamente com a prestação de contas do evento. Nos dias 
de eventos, os Delegados Locais também poderão renovar as anuidades de 
atletas já matriculados à FMGTE, através do acesso à internet, desde que 
estejam vencidas, repassando estes valores à FMGTE juntamente com a 
prestação de contas do evento.    

    

Situação do atleta perante o Setor de Fiscalização de Produtos Controlados – 
SFPC e das Organizações Militares do Exército Brasileiro: O atleta que não 
estiver legalmente habilitado para a prática do tiro esportivo (CR e guia de 
tráfego de arma - dentro da validade), não poderá participar de Eventos da 
FMGTE. A fiscalização deste requisito será exercida, sem aviso prévio, pelas 
unidades do Setor de Fiscalização de Produtos Controlados - SFPC, das 
organizações militares do Exército Brasileiro. As sanções ao não cumprimento 
deste item, será de responsabilidade única e exclusiva do atleta. 



 

Federação Mineira de Tiro Esportivo 

Trap Americano 

Regulamento Geral – Ano de 2021 

    

5    
    

 

 2.6. Valores das inscrições nas provas e rateios 

  2.6.1. Inscrição antecipada e local: 

   a) A Inscrição deverá ser realizada de forma antecipada via site da 

FMGTE. Fica a critério do Clube aceitar ou não inscrições locais 

nos dias de provas, havendo, neste caso, cobrança de taxa extra de 
R$5,00 (cinco reais) por inscrição; 

 

b) A taxa de inscrição da FMGTE para cada prova será de R$ 15,00 

(quinze reais) ou 13,00 (treze reais) dependendo do tipo de 

anuidade do atirador. O pagamento será realizado no Clube no 

dia da prova e repassado à Federação posteriormente ao 

fechamento da etapa; 
 

c) A cobrança dos demais custos da prova, como pratos e serviços, 

ficam a cargo dos Clubes; 
 
 

d) Ao valor da taxa da federação será acrescentado valores dos 

pratos e outros serviços. Cada clube está livre para definir seus 

valores. 
 

Não haverá reentradas. 
 

 

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

  Conforme regulamento de prova da CBTE – Confederação Brasileira de Tiro 
Esportivo. 
A FMGTE, por deliberação de seus associados, adotará a utilização de cartuchos 
com gramatura de até 32g de chumbo 7 ½ ou mais fino. 
 

 2.8. Definição e escolha dos locais de provas 

  O Clube que desejar ser organizador das etapas "On-line" deverá, 
obrigatoriamente, ter pedana(s) homologada(s) pela FMGTE. 

Aprovação dos Organizadores: O clube organizador (Local Expresso) deverá 
atender aos requisitos mínimos para realização de uma etapa "On-line", sob 
risco de não serem computados na Classificação Anual e Ranking os resultados 
das provas realizadas nesse Local Expresso. A homologação dos Locais Expressos 
será validada após inspeção do Delegado, que inspecionará a execução de um 
check-list a ser cumprido pelo clube de tiro. 
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Etapas "On-line" - Requisitos Mínimos: 

Delegado Local: Presença obrigatória de um Delegado Local ou seu preposto, 
homologado pela Diretoria Técnica da FMGTE. 

    

  2.8.1. Lançamentos de resultados no site da FMGTE 

   O Organizador deverá designar uma pessoa exclusiva para lançar os 
resultados no site da FMGTE, referente às etapas "On-line" logo que 
forem apurados. O Clube filiado que, por qualquer motivo, não atenda 
os horários determinados para lançamento dos resultados no site da 
FMGTE receberá advertência e/ou punição pelo não cumprimento deste 
quesito.  

  2.8.2. Prazos das provas on-line 

   1. As provas sempre ocorrerão em finais de semana;  

2. Inscrições antecipadas até a quinta-feira anterior ao evento;  

3. Os lançamentos de resultados encerram às 24h00min do último 
dia de realização do evento;  

4. Após esta data e hora qualquer alteração será feita somente com 
pedido expresso do delegado ao designado da FMGTE; 

5. Os resultados apontados conforme itens anteriores serão 
homologados na “zero hora” da quarta-feira. A partir desta data 
não será possível qualquer tipo de alteração de resultados em 
nosso site.  

     

3. CAMPEONATO MINEIRO DE TRAP NACIONAL  

 3.1. Campeonato Mineiro de Trap Nacional Top 100 

  Etapas On-line:  
O Campeonato Mineiro de Trap Nacional Top 100 será realizado em 10 (dez) 
etapas sendo: 09 (nove) etapas "On-line", entre fevereiro e outubro/2021, onde 
cada competidor matriculado à FMGTE poderá competir em seu próprio clube, 
desde que este clube seja local expresso homologado pela FMGTE e a etapa 
esteja sendo ofertada naquele clube. O atleta matriculado poderá competir em 
qualquer clube de Minas Gerais autorizado pela FMGTE; devendo também ser 
respeitado as normas dos clubes.   
 
Final Presencial: 
Será uma etapa presencial obrigatória, aberta para todos os competidores 
matriculados, com inscrições exclusivamente pelo site da FMGTE, 
antecipadamente, conforme Programa da Competição a ser divulgado, no 
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máximo trinta dias antes do evento. Não haverá inscrições locais. O(s) local(ais) 
será(ão) definido(s) através de sorteio entre os Clubes que desejarem sediar o 
evento e que cumpram as exigências mínimas estabelecidas pela FMGTE. 
 
Datas das Etapas: Conforme calendário divulgado na página da internet 
www.fmgte.org.br. 
 

 3.2. Campeonato Mineiro de Trap Nacional Top 50 

  Etapas On-line:  
O Campeonato Mineiro de Trap Nacional Top 50 será realizado em 10 (dez) 
etapas sendo: 09 (nove) etapas "On-line", entre fevereiro e outubro/2021, 
concomitantemente com o Trap Nacional Top 100, sendo registrados os 50 
primeiros tiros, independentemente do número de pedanas utilizadas, onde 
cada competidor matriculado à FMGTE poderá competir em seu próprio clube, 
desde que este clube seja local expresso homologado pela FMGTE e a etapa 
esteja sendo ofertada naquele clube. O atleta matriculado poderá competir em 
qualquer clube de Minas Gerais autorizado pela FMGTE; devendo também ser 
respeitado as normas dos clubes.   
 
Final Presencial: 
Será uma etapa presencial obrigatória, aberta para todos os competidores 
matriculados, com inscrições exclusivamente pelo site da FMGTE, 
antecipadamente, conforme Programa da Competição a ser divulgado, no 
máximo, trinta dias antes do evento. Não haverá inscrições locais. O(s) local(ais) 
será(ão) definidos através de sorteio entre os Clubes que desejarem sediar o 
evento e que cumpram as exigências mínimas estabelecidas pela FMGTE. 
 
Datas das Etapas: Conforme calendário divulgado na página da internet  
 

 3.3. Premiação do campeonato mineiro de Trap Nacional Top 100 e Top 50 

  3.3.1. 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. 

Sorteios: 

Serão sorteados nas etapas on-line 1 camisa; 1 boné e 1 caneca em 
porcelana, todos itens exclusivos FMGTE.  Os critérios do sorteio serão 
definidos até o início do Campeonato. 

http://www.fmgte.org.br/
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  3.3.2. Premiações etapas finais 

   Campeonato Mineiro de Trap Nacional Top 100: 
Sagrar-se-á Campeão o competidor (a) que tenha a soma dos 5 (cinco) 
melhores resultados nas etapas "On-line" dividida por 5 (cinco).  A este 
resultado será acrescido do resultado da final presencial do Campeonato 
que terá peso 3 (três). Ou seja, o resultado da final será multiplicado por 
3 (três). 
 
Campeonato Mineiro de Trap Nacional Top 50: 
Sagrar-se-á Campeão o competidor (a) que tenha a soma dos 5 (cinco) 
melhores resultados nas etapas "On-line" dividida por 5 (cinco).  A este 
resultado será acrescido do resultado da final presencial do Campeonato 
que terá peso 3 (três). Ou seja, o resultado da final será multiplicado por 
3 (três). 
   
Premiações com medalhas Trap Top 100 e Top 50: 
Serão premiados com MEDALHAS os três primeiros de cada categoria e 
sua respectiva classe. 
 

Premiações com troféus Trap Top 100 e Top 50: 
Serão premiados com TROFÉUS os três primeiros colocados do OVERALL 
de cada torneio. 
 
Sorteio na final do Trap Top 100 e Top 50 
65% do total arrecadado pela FMGTE com as provas serão revertidos em 
premiações, sendo estas medalhas, troféus e sorteio de brindes de 
maior valor. Os critérios do sorteio serão definidos até o início do 
Campeonato. 

 

  3.3.3. Desempate nas provas on-line e presencial 

   3.3.3.1 – Desempate nas Etapas On-line 

Para o desempate nas Provas On-line do Campeonato Mineiro de Trap 
Americano será utilizado o seguinte critério: 

a. Maior pontuação da última série (4ª Série) e assim 
sucessivamente até a primeira série; 

b. Menor número de matrícula na FMGTE. 

 

3.3.3.1 – Desempate na Etapa Final Presencial 



 

Federação Mineira de Tiro Esportivo 

Trap Americano 

Regulamento Geral – Ano de 2021 

    

9    
    

Para o desempate do Campeonato Mineiro de Trap Americano será 
utilizado o seguinte critério: 

a. Maior pontuação obtida na etapa 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. CAMPEONATO MINEIRO DE CLUBES – TRAP NACIONAL TOP 100 

 4.1. Critério formação de resultado 

  Os clubes filiados à FMGTE e que estejam em dia com suas anuidades, à cada 
etapa, terão os 05 (cinco) melhores resultados de seus atletas, em percentual 
de acertos, computados para a formação dos resultados da competição anual 
do Campeonato Mineiro de Clubes Trap Nacional Top 100. 
 
Critérios de Desempate: 
O primeiro critério de desempate, entre os clubes empatados, na pontuação 
total em cada etapa será a maior pontuação percentual dentre os 05 (cinco) 
melhores resultados de cada clube. Caso persista o empate, o segundo maior 
percentual será considerado e assim por diante até o quinto. Caso ainda haja 
clubes com os 05 (cinco) melhores resultados idênticos e na mesma ordem 
crescente, será feito o “countback” das séries dentro do melhor resultado. 
Persistindo o empate, será feito nas séries do segundo melhor resultado e assim 
por diante até o quinto resultado. Caso as 20 séries tenham resultados e ordens 
idênticas, será realizado o “countback” dos pratos errados, da quarta e última 
série do melhor resultado, se persistir o empate será realizado na penúltima 
(terceira), segunda e primeira série. Persistindo o empate, será feito o mesmo 
procedimento do segundo até o quinto melhor resultado. 
 
Quantidades de Etapas do Mineiro de Clubes - Trap Nacional Top 100: Serão 
ao todo 10 (dez) etapas, sendo 09 (nove) etapas online e 01 (uma) etapa final 
presencial obrigatória.  
 
Mudanças de Clubes: Independentemente do Clube onde o competidor foi 
originalmente filiado à FMGTE, este poderá optar em representar outra 
agremiação na competição denominada "Mineiro de Clubes". O atleta somente 
poderá mudar de clubes antes de sua primeira participação no campeonato, 
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sendo que as alterações de clube representado pelo filiado na FMGTE deverão 
ser informadas através de e-mail. 
 
Premiação na final: 
O clube Campeão será premiado com 2.000 (dois mil) pratos e o Vice-Campeão 
será premiado com 1.000 (mil) pratos. 
 

5. Disposição geral 

  

A FMGTE, a qualquer tempo, poderá realizar vistorias nos Clubes, e se verificadas 
irregularidades, suspender os efeitos da homologação já concedida, situação que 
assim permanecerá até que tais falhas, a critério da FMGTE, sejam sanadas.    

 

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, 23 de janeiro de 2021. 

 

  Walter José Alves de Almeida 
Diretor Desportivo 
 

Mauro Pereira Galvão 
Vice-presidente 

  Diego Moreira Lino 
Vice-presidente 

Alcimir Vilela 
Presidente 
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ANEXO – RELAÇÃO DE DELEGADOS E CLUBES 
 

CLUBE SIGLA CIDADE DELEGADO E-MAIL TELEFONE 

Clube de Caça e Tiro de Campo Belo CCTCB Campo Belo João Marcos  jm.elias@yahoo.com.br (35) 998461501 

Clube de Caça e Tiro Pompéu CCTP Pompéu Júlio César de F. Barbosa julio3000@yahoo.com.br (37) 991096137 

Clube de Caça e Tiro Triângulo CCTT Araguari Atalídio Alves Junior junior600ex@hotimail.com (34) 991179098 

Clube de Tiro Águia II CTA2 São Gotardo Dyego Rycelly Garcia Pires saogotardo@aguiact.com.br (34) 992349541 

Clube de Tiro Águia III CTA3 Paracatu Washington Berto Rodrigues washington.berto@yahoo.com.br (34) 999742985 

Clube de Tiro Armas & Cia CAC Viçosa Luiz Eduardo ledias58@gmail.com (31) 989206919 

Clube de Tiro Caça e Pesca Juiz de Fora CTCPJF Juiz de Fora Rubens Steiner rubenssteiner@gmail.com (32) 988011909 

Clube de Tiro Esportivo La Beretta CTELB Guarda-Mor Regis regisantonio1968@hotmail.com (34) 999968923 

Clube de Tiro Esportivo Patos de Minas CTEPM Patos de Minas Multipesca multipesca-patos@hotmail.com (34) 999992222 

Clube de Tiro Lagoa da Prata CTLP Lagoa da Prata Lelis dos Santos novalar@hotmail.com (37) 988310370 

Clube de Tiro Paraminense CTP Pará de Minas Marcio Bahia Sales marciobahiaiat@hotmail.com (37) 999279966 

Clube de Tiro Uberlândia CTU Uberlândia Vanderlei Rabelo dos Santos rabelotac@gmail.com (34) 984145639 

Clube Mineiro de Caçadores CMC Santa Luzia Paulo da Mata josefinaportugal@yahoo.com.br (31) 999174145 

Clube Sul Mineiro de Caça e Tiro CSMCT Pouso Alegre José Clauzio Machado clauzioadv@gmail.com (35) 999863712 

Clube Tiro Tiropatos de Caça e Pesca CTTCP Patos de Minas Reni aguiacacaepesca@gmail.com (34) 999185772 

Portal do Cerrado PC Uberlândia Conrado portaldocerrado.aet@gmail.com (34) 991969559 

Uberaba Country Clube UCC Uberaba Humberto hmansur7@hotmail.com (34) 991288727 

 

 


