
REGULAMENTO DO TORNEIO INTERESTADUAL - TEMPORADA 2020 
1ª ETAPA – CTU 

 
1. OBJETIVOS 

 
1.1. Nome da Competição e Modalidades:  

“TORNEIO INTERESTADUAL”, na Modalidade Trap 100 (single) individual. 
 

1.2. Data de realização e local: 
24/10/2020 das 09:00 às 17:00 hs. 
Clube de tiro Uberlândia - CTU 
 

1.3. Modalidade:  
TRAP 100 (100 pratos em 4 séries de 25 pratos - Trap Americano Single - 
100 Singles). 
 

1.4. Cartuchos permitidos: 
Serão permitidos apenas cartuchos 24 gramas com chumbo 7 ½, 8 ou 9. 
O atirador deverá usar sua munição própria. O clube não fornecerá 
munição. 
 

1.5. Classes: 
O Torneio Interestadual seguirá o seguinte critério e percentual de 
aproveitamento para classificação: 
 
Geral nível A – 90 a 100 acertos; 
Geral nível B - 80 a 89 acertos; 
Geral nível C - Até 79 acertos. 
 

1.6. Premiação: 
Troféu para os 3 (três) primeiros colocados de cada nível. 
 

1.7. Valores: 
 

MODALIDADE CUSTO TOTAL PRATOS ORGANIZADOR 

TRAP 100 (diurno)  R$         180,00   R$   100,00   R$              80,00  

COPA BERETTA (noturno)  R$           65,00   R$     25,00   R$              40,00  

 
 

REFEIÇÃO VALOR POR PESSOA 

ALMOÇO  R$                        20,00  

JANTAR  R$                        20,00  

 
* BEBIDAS NÃO INCLUSAS NAS REFEIÇÕES. 

 
 



1.8. Aproveitamento de pontos para outros campeonatos 
 
O Atleta que quiser atirar LIGA ou FMGTE utilizando cartuchos 32 gramas 
poderá fazer em uma prova paralela ao torneio devendo informar com 
antecedência ao diretor da prova sua intenção. 
 
Os resultados poderão ser aproveitados para Liga Nacional de Trap 50 - 5ª 
Etapa Expressa desde que o Atleta informe à Direção da Prova no momento 
da inscrição no local a sua intenção. Neste caso a munição a ser utilizada 
deverá obrigatoriamente ser o Cartucho de 24 gramas. 
 
Os resultados poderão ser aproveitados para 5ª Etapa da Copa Minas de 
Trap Top 50 desde que o Atleta informe à Direção da Prova no momento da 
inscrição no local a sua intenção. Neste caso a munição a ser utilizada 
deverá obrigatoriamente ser o Cartucho de 24 gramas. 
 
Aos atletas do CTU, os resultados poderão ser aproveitados para 7ª Etapa 
Interna Top 50 desde que o Atleta informe à Direção da Prova no momento 
da inscrição no local a sua intenção. Neste caso a munição a ser utilizada 
deverá obrigatoriamente ser o Cartucho de 24 gramas. 

 

 
IMPORTANTE 
 
Obs.: Haverá pedana exclusiva para treino durante todos os dias. Inclusive 
trap double para os interessados. 
  
Ressaltamos a importância de estarem com toda documentação válida no 
momento da prova por ocasião de fiscalização seja do clube ou do 
Exército. 
 
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.  


