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1. OBJETIVO: 
 

• Regulamentar a competição de Tiro Esportivo "Campeonato Interno de Trap Americano 

CTU”; 

• Incentivar a prática do Tiro esportivo, em âmbito municipal, que será obrigatoriamente 

presencial no Clube de Tiro Uberlândia; 

• 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. Modalidades e disciplinas: 
 

• Trap CTU 50 

• Trap CTU Double 50 

 

2.2. 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 Diretoria julgar necessário.  

Obs.: Vale informar também que esta divisão vale para o ano em que a pessoa atinge a 

idade. 

 

2.2.1. Trap CTU 50 

 

Gênero masculino: 

• Sênior: Até 59 anos 

• Veterano: A partir de 60 anos 

 

Gênero feminino: 

• Dama: Todas as idades 

 

Portadores de necessidades especiais (Masculino e Feminino) 

• Para-atleta: Todas as idades 

 

2.2.2. Trap CTU Double 50 

 

Gênero masculino e feminino: 

• Principal: Todas as idades 
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2.3. 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 serão classificados pelo resultado da sua primeira participação (etapa) no ano em 

curso. Todos os participantes da disciplina serão reclassificados automaticamente após a 

terceira etapa e, posteriormente, pelo acúmulo 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 ao CTU. O 

contrário não será permitido, ou seja, desejar competir numa classe inferior à que 

estiverem classificados. 

 

Trap CTU 50 

Sênior A Igual ou superior a 87,00% até 100% 

Sênior B Igual ou superior a 71,00% até 86,99% 

Sênior C Igual ou inferior a 70,99 

Veterano Classe única. exceto pontuação igual ou superior a 91% que 

será obrigatoriamente alocado no Sênior A. 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. 

 

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. 

 

Para-Atleta Classe única.  

 

 

Trap CTU Double 50 

Top 50 A Igual ou superior a 82,00% até 100% 

Top 50 B Igual ou superior a 81,99% 

 

2.4. Regularização do atleta, matrícula no CTU: 
 

O atleta somente poderá participar dos eventos do CTU se estiver a ele 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 do CTU. O Setor de 

Cadastros do CTU irá mandar comunicado para renovação da anuidade e boleto para 

pagamento pela compensação bancária aos matriculados. 

 

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 
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validade), não poderá participar de Eventos do CTU. 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. 

 

PORTARIA Nº 150 - COLOG, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019 EB 

64447.045758/2019-29 

 

Seção III 

 

Das entidades de tiro desportivo 

 

Art. 16. 

 

As entidades de tiro desportivo, na forma estabelecida no art. 16 da Lei nº 9.615, de 24 

de março de 1998, pessoas jurídicas registradas no Comando do Exército, são auxiliares 

da fiscalização de PCE com as atribuições previstas no art. 53 do Decreto nº 

10.030/2019. 

 

Parágrafo único. 

 

As entidades de tiro desportivo deverão, como auxiliares da fiscalização, verificar, 

ainda, o cumprimento do previsto no art. 14, desta portaria. 

 

2.5. Valores das inscrições das provas, antecipada e no local. 
 

a. A Inscrição poderá ser realizada de forma antecipada e gratuita via site do CTU. 

b. No próprio clube será recolhida a taxa de inscrição de R$ 20,00 (vinte reais).  

c. A cobrança dos demais custos da prova, como pratos e, ficam a cargo dos valores 

já praticados nos treinos. 

d. Não haverá reentradas. 

 

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

Conforme regulamento de prova da CBTE – Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. 

O CTU, por deliberação de seus associados, adotará a utilização de cartuchos com 

gramatura de até 32g de chumbo 7 ½ ou mais fino. 

 

2.7. Lançamentos de resultados no site do CTU 
 

O Organizador deverá designar uma pessoa exclusiva para lançar os resultados no site da 

CTU, referente às etapas logo que forem apurados no caso o Diretor de prova.  

 

2.8. Prazos das provas 
 

1. As provas, sempre ocorrerão aos domingos. Conforme calendário divulgado 

na página da internet do CTU. 

2. Inscrições antecipadas até a sexta feira anterior ao evento; 
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3. Os lançamentos de resultados encerram às 48h após o último dia da realização 

do evento; 

4. Após o lançamento, haverá um prazo de 24horas para abertura de solicitações 

de alterações. As solicitações deverão ser realizadas, somente com pedido 

expresso ao diretor de prova. 

5. Os resultados apontados conforme itens anteriores serão homologados após 

vencendo o prazo de solicitações de alterações. A partir desta data não será 

possível qualquer tipo de alteração de resultados.  

 

3. CAMPEONATO INTERNO DE TRAP AMERICANO 
 

3.1. Campeonato Interno de Trap 50 
 

Etapas mensais:  

 

O Campeonato Interno de Trap 50 será realizado em 09 (nove) etapas mensais, entre 

março de 2021 até novembro de 2021. 

O Atleta se desejar, poderá utilizar o resultado de outro campeonato que o CTU esteja 

sediando no mesmo dia. Para isto deverá informar ao diretor de prova antecipadamente a 

realização da prova. 

 

 

Etapa Final: 

 

Será uma única etapa a ser realizada em dezembro de 2021, conforme Programa da 

Competição a ser divulgado, antes do evento. 

 

3.2. Campeonato Interno de Trap Double 50  
 

Etapas mensais:  

O Campeonato Interno de Trap Double 50 será realizado em 09 (nove) etapas mensais, 

entre março de 2021 até novembro de 2021. 

 

 

Etapa Final: 

 

Será uma única etapa a ser realizada em dezembro de 2021, conforme Programa da 

Competição a ser divulgado, antes do evento. 

 

3.3. Premiação do campeonato mineiro de Trap 50 e Trap Double 50 
 

3.3.1. Premiações das etapas mensais e etapa final 

 

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 do CTU. 
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3.3.2. Premiações do Campeonato Interno CTU 

 

Campeonato Interno de Trap 50: 

 

Sagrar-se-á Campeão o competidor (a) que tenha a soma dos 5 (cinco) melhores 

resultados nas etapas dividida por 5. A este resultado será acrescido do resultado da final 

do Campeonato que terá peso 2 (dois). Ou seja, o resultado da final será multiplicado por 

2 (Dois). 

 

Campeonato Interno de Trap Double 50: 

 

Sagrar-se-á Campeão o competidor (a) que tenha a soma dos 5 (cinco) melhores 

resultados nas etapas dividida por 5. A este resultado será acrescido do resultado da final 

do Campeonato que terá peso 2 (Dois). Ou seja, o resultado da final será multiplicado por 

2 (Dois). 

 

Premiações com medalhas Trap 50 e Trap double 50: 

 

Serão premiados com MEDALHAS os três primeiros de cada CATEGORIAS e sua 

respectiva classe. 

 

Premiações com troféus Trap 50 e Trap double 50: 

 

Serão premiados com TROFÉUS os três primeiros colocados do OVERALL de cada 

torneio. 

 

3.4. Desempate nas provas 
 

3.4.1. Desempate nas etapas mensais e etapa final 

 

Para o desempate nas Provas Campeonato Interno de Trap Americano será utilizado o 

seguinte critério: 

 

A. Maior pontuação da última série (2ª Série) e assim sucessivamente até a primeira 

série, na final; Count back. 

 

B. Atirador mais velho. 

 

3.4.2. Desempate no Campeonato Interno CTU  

 

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 (2ª Série) e assim sucessivamente até a primeira 

série, na final; Count back. 

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 a maior idade. 
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4. Disposições 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, serão decididas pela Comissão Técnica de TRAP e 

homologadas pelo Diretor. 

 

Casos omissos neste regulamento permitirão a utilização do Regulamento da LNTP para 

eventuais ajustes ou ainda dirimir dúvidas. 

 

Este Regulamento entrará em vigor imediatamente após sua publicação no site do CTU, 

revogando-se todas as disposições em contrário. 

 

 

 

 

Uberlândia, 08 de Fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Diretor de Trap                                       Comissão Técnica 
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