
Clube de Tiro Uberlândia - CTU
 Trap Americano 

Regulamento Geral – Torneio 
Interno de 2020

1. OBJETIVO:

 Regulamentar a competição de Tiro Esportivo "Campeonato Interno de Trap 
Americano”;

 Incentivar a prática do Tiro, 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 Tito Esportivo Brasileiro.

2. DESENVOLVIMENTO DA COMPETIÇÃO:

2.1. Modalidades e disciplinas: 

Trap Americano
Trap Americano 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 Diretoria julgar necessário. . Obs: Vale informar também 
que esta divisão vale para o ano em que a pessoa atinge a idade. 

2.3.1. Trap Nacional Top 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 

2.3.2. 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. Haverá reclassificação à partir da 5ª etapa.
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Trap Americano Top 50 

Sênior A: Igual ou superior a 86,00% até 100,00% 

Sênior B: Igual ou superior a 71,00% até 85,99% 

Sênior C: Igual ou inferior a 70,99 

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 o inicio da segunda 
etapa do ano.

Veterano: Classe única, exceto pontuação igual ou superior a 
91% que será obrigatoriamente alocado no Sênior A. 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 o inicio da segunda etapa do ano. 
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2.4. Valores das inscrições 

2.4.1. Inscrição antecipada e local: 

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

Preço: 

 Trap Americano Top 50  :  R$  40,00

Não haverá reentradas. 

 

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

Conforme regulamento de prova da LNTP – Liga Nacional de Trap 
Americano. 




