REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO DE TRAP AMERICANO 2012
No Anexo III constam as alterações deste regulamento com suas respectivas datas.
Mudanças nesse regulamento poderão ser feitas até 13/01/2012
1. OBJETIVO
1.1)

1.2)

1.3)
1.4)

Regulamentar a competição de Tiro ao Prato denominada “Liga Nacional de Tiro ao Prato – Modalidades
Trap Americano e Trap Americano Double”, disputado individualmente, misto e por clubes filiados à Liga
Nacional de Tiro ao Prato (www.tirobrasil.com.br), doravante denominada neste regulamento
simplesmente por “Liga Nacional” no ano de 2012;
Incentivar a prática do Tiro ao Prato, em âmbito nacional, através de competições realizadas
simultaneamente em diversas cidades e unidades da federação (sistema “Liga Express”), com a
unificação de todos os resultados, com exceção de uma etapa regional e do Play-off (etapa final), que
serão obrigatoriamente presenciais em lugares pré-definidos, regional e nacionalmente. No Play-off
(final) será permitida apenas a participação de atiradores que tenham participado do número mínimo
de etapas expressas e da etapa regional;
Reduzir custos em deslocamentos, hospedagens e alimentação, integrando atiradores que competem
na sua própria cidade/clube ou proximidades e tendo seus resultados comparados em nível nacional;
Difundir a prática do Tiro ao Prato entre os jovens, evidenciando o Trap Americano como o maior celeiro
para a captação e formação de novos talentos olímpicos.

2. DESENVOLVIMENTO DA COMPETIÇÃO
2.1)

Definições de termos que serão comumente utilizados na Liga Nacional
2.1.1) Local Expresso
Cidades onde se situam os clubes que sediam concomitantemente as competições em diversos Estados
do Brasil. Em uma mesma prova existirão diversos locais expressos realizando o evento
concomitantemente e o resultado final é dado após apuração de todos os resultados em todos os locais
expressos, usando a Intranet da Liga Nacional.
2.1.2) Delegados Locais
São Atiradores convidados pelo Diretor Técnico da Liga Nacional, cuja função é orientar o clube
(organizador expresso) para o andamento adequado das provas. Dentre as suas atividades constam:
conferir se as pedanas e a regulagem dos equipamentos atendem às normas da ATA - Amateur
Trapshooting Association (www.shootata.com), fazer valer o presente regulamento e relatar ao Delegado
Estadual ou Diretor Técnico da Liga Nacional, críticas e sugestões que sejam feitas formalmente por
atiradores ou pelo clube (organizador expresso). A lista de Delegados Locais da Liga Nacional consta no
Anexo II. O aceite da função de Delegado Local é voluntária e não-remunerada.
2.1.3) Delegados Estaduais
São Atiradores convidados pelo Diretor Técnico da Liga Nacional, cuja função é orientar os delegados
locais para o andamento adequado das provas denominadas “Liga Express” e das provas regionais
presenciais obrigatórias. Dentre as suas atividades constam: Incentivar e orientar os clubes filiados
(organizador expresso) por intermédio dos delegados locais, organizar as etapas regionais da Liga
Nacional em conjunto com os demais delegados estaduais de sua região (item 2.6.3.1). O Delegado
Estadual pode acumular a função de Delegado Local, se necessário. A lista de Delegados Estaduais da Liga
Nacional consta no Anexo II. O aceite da função de Delegado Estadual é voluntária e não-remunerada.
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2.1.4) Modalidades
São estas as modalidades praticadas nesta competição:
2.1.4.1) TRAP 100 (100 pratos em 4 séries de Trap Americano);
2.1.4.2) TRAP 200 (200 pratos em 8 séries de Trap Americano);
2.1.4.3) TRAP DOUBLE (100 pratos em 2 séries);
2.1.4.4) TRAP MISTO (200 pratos, formado pelo resultado do TRAP 100 do homem e do TRAP 100
da mulher, ambos componentes da dupla).
2.2)

Categorias e Classes
2.2.1) Categorias
Todas as provas serão disputadas nas categorias:
2.2.1.1) Masculino
Juvenil Masculino
Júnior Masculino
Sênior
Master
Veterano

Até 15 anos
De 16 a 18 anos
De 19 a 54 anos
De 55 a 64 anos
à partir de 65 anos

Obs.: O atleta mudará de Categoria a partir de 01 de Janeiro do ano. Exemplo: O Atleta tem 15
anos em 01/01/2012 e completará 16 anos em 22/08/2012. Nesse caso o atleta já começará a
temporada 2012 na categoria Junior, ou seja, na categoria de 16 anos. Esta medida visa evitar que
atletas cheguem ao Play-Off já com idade acima da categoria que concorrerá na final.
É de responsabilidade do pai ou responsável legal a permanência do menor de idade nos estandes
de tiro ao prato homologados pela Liga Nacional, inclusive no tocante às autorizações judiciais
outorgadas pelas autoridades competentes. A Liga Nacional pretende, através de seu
departamento jurídico, concentrar esforços junto às autoridades competentes para normatizar a
prática do Tiro ao Prato nos clubes de tiro filiados, por menores de idade.
2.2.1.2) Feminino
Júnior Feminino
Dama

Até 18 anos
à partir de 19 anos

2.2.1.3) Misto (Masculino e Feminino)
Casal

Idade Livre

Obs.: O Casal que desejar competir a Liga Nacional na Modalidade TRAP MISTO, não
necessariamente precisa ser casado, namorado, etc... As duplas podem ser formadas
independentemente de relacionamento íntimo, desde que o casal de atiradores pertença ao
mesmo clube.
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2.2.1.4) Portadores de necessidades especiais (Masculino e Feminino)
Para-atleta

todas as idades

2.2.1.5) Exceções permitidas
Atiradores que tenham sido alocados nas categorias do gênero masculino: Juvenil, Junior, Máster e
Veterano, poderão ser realocados na categoria Sênior, através de pedido junto a Diretoria Técnica
da LNTP. O mesmo é válido para atiradoras do Júnior Feminino que desejem atirar na categoria
Dama. Para os atiradores inscritos antes do início do campeonato 2012, o prazo limite será de 05
(cinco) dias úteis antes da 1ª etapa do campeonato. Atiradores que se filiem durante qualquer
etapa devem solicitar essa alteração ao Delegado Local do Clube Organizador.
2.2.2) Classes
As classes representam o agrupamento dos atiradores pelos resultados apresentados no ranking e é
válida apenas para a categoria Masculino Sênior, sendo dividida em 04 (quatro) classes (AA, A, B e C) nas
provas TRAP 100 e TRAP 200 e 03 (três) classes (A, B e C) nas provas TRAP DOUBLE.
2.2.2.1) TRAP 100 e TRAP 200
Trap AA
Trap A
Trap B
Trap C

Igual ou superior a 96,00%
Igual ou superior a 92% até 95,99%
Igual ou superior a 88% até 91,99%
Até 87,99%

2.2.2.2) TRAP DOUBLE
Trap A
Trap B
Trap C

Igual ou superior a 87,00%
Igual ou superior a 81% até 86,99%
até 80,99%

Todos os atiradores filiados à Liga Nacional terão suas classes definidas pela pontuação de sua primeira
participação em 2012. Ou seja, serão usadas as 04 séries do TRAP 100 (total de séries) e as 04 primeiras
do TRAP 200 (de um total de 08 séries), garantindo assim a permanência do atirador na mesma classe. Os
atiradores que participarem do TRAP DOUBLE, terão suas classes definidas automaticamente após as
duas séries que compõem a sua primeira prova no ano.
Visando a manutenção da legitimidade das classes na categoria Sênior, todos os competidores serão
reclassificados em suas classes, com base na média aritmética dos resultados obtidos nas etapas que
participaram entre a primeira e quinta etapas expressas. Caso a Etapa Regional, da região onde está
lotado o competidor, tenha sido realizada até a data da quinta etapa expressa, esta irá compor a média
para reclassificação.
As premiações realizadas pela Liga Nacional entre a primeira e quinta etapas serão mantidas nas classes
que os competidores participaram originariamente. As novas classes, redefinidas antes do início da sexta
etapa expressa, serão divulgadas no site da Liga Nacional (www.tirobrasil.com.br) e valerão até a Etapa
Final (play-off), bem como para o ano de 2013.
As classes poderão ter seus limites percentuais redefinidos uma vez por ano, após a final do campeonato
de um ano e, no mínimo com um mês de antecedência, ao início do campeonato do ano vindouro, sendo
a classificação dos atiradores divulgadas no site da Liga Nacional (www.tirobrasil.com.br).
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Os atiradores que não participaram de competições por mais de um ano e tiveram seus nomes retirados
do ranking serão classificados novamente conforme feito aos iniciantes (sem classe definida).
Os atiradores que participaram de menos de 05 (cinco) provas no ano, serão reclassificados para o ano
seguinte, pela média das provas realizadas no campeonato.
2.3)

Regularização de Atleta
2.3.1) Filiação à Liga Nacional
O atirador somente poderá participar dos eventos da Liga Nacional se estiver filiado e em pleno gozo de
seus direitos. Os competidores com anuidade vencida, não aparecerão na relação como aptos para
inscrever-se em competições da Liga Nacional. O Setor de cadastros da Liga Nacional irá mandar
comunicado para renovação da anuidade e boleto para pagamento na compensação bancária, aos
filiados, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de vencimento da anuidade.
Os atletas das Categorias: Juvenil Masculino, Junior Masculino, Junior Feminino e Damas estão isentos do
pagamento da taxa de anuidade e filiação à Liga Nacional de Tiro ao Prato. Essa medida tem o objetivo de
fomentar o surgimento e desenvolvimento de novos talentos olímpicos para o Tiro ao Prato Brasileiro,
proporcionando aos jovens uma iniciação no esporte, incentivados por seus pais, atiradores ou nãoatiradores. Pretende-se também que as mulheres dos filiados à Liga Nacional sintam-se motivadas a
competir consolidando seus resultados em nível nacional.
A Liga Nacional irá incentivar a iniciação de atiradores olímpicos de pratos via modalidade Trap
Americano, devido aos baixos custos de viabilização desta modalidade nos Clubes de Tiro espalhados pelo
Brasil.
2.3.2) Filiação efetivada pelo Delegado Local
Os Delegados Locais, através do acesso à Intranet da Liga Nacional, poderão filiar atiradores no ato das
provas, devendo obrigatoriamente preencher todos os campos do formulário eletrônico de filiação e
ficando responsável por encaminhar à secretaria da Liga Nacional cópia digitalizada dos documentos
exigidos pela Liga Nacional para filiação, no prazo de 15 dias da data do evento, sob pena de
congelamento do cadastro e conseqüente exclusão do resultado obtido naquela etapa pelo novo filiado
até que tal exigência seja cumprida. O Delegado Local cobrará a taxa de anuidade do novo filiado e
repassará à Liga Nacional juntamente com a prestação de contas do evento.
2.3.3) Situação do atirador perante os SFPC’s do Exército Brasileiro
O atirador que não estiver legalmente habilitado para a prática do tiro ao prato (CR e guia de tráfego de
arma – dentro da validade), não poderá participar de Eventos da Liga Nacional. A fiscalização deste
requisito deverá obrigatoriamente ser exercida pelo Presidente ou Responsável pelo clube organizador
(Local Expresso), pelo Delegado Local da Liga Nacional de Tiro ao Prato e, quando possível, pelas unidades
jurisdicionais dos SFPC’s do Exército Brasileiro, sendo esta última desobrigada à estar presente em todas
as etapas promovidas naquele local expresso.

2.4)

Valores das Inscrições nas Provas e Rateios
Cada competidor deverá pagar à Liga Nacional a importância de R$ 40,00 (Quarenta Reais), por prova,
cuja inscrição deverá ser realizada via site da Liga Nacional (www.tirobrasil.com.br), em local restrito
acessado com usuário e senha do filiado, com geração automática de boleto bancário a ser pago até dois
dias úteis antes de cada prova. Alternativamente o filiado poderá pagar as taxas de inscrição nas provas
com cartão de débito, seguindo o procedimento orientado pelo site da Liga Nacional.
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Os competidores que não fizerem sua inscrição antecipada via site da Liga Nacional
(www.tirobrasil.com.br) poderão fazer a inscrição com o Delegado Local ou representante da Liga
Nacional no local expresso da prova, pagando R$ 50,00 (cinqüenta reais). Esta importância será repassada
à Liga Nacional via prestação de contas do evento expresso.
Os demais custos incorridos por etapa, por competidor são os seguintes:
Pratos
Organizador
Liga Nacional
Modalidade
Custo Total (R$)
(R$)
(R$)
(R$)
TRAP 100
130,00
50,00
40,00
40,00
TRAP 200
180,00
100,00
40,00
40,00
TRAP DOUBLE
130,00
50,00
40,00
40,00
TRAP MISTO
40,00
0,00
0,00
40,00
O atirador quando inscrito na prova TRAP 200, automaticamente competirá na prova TRAP 100. Ficará a
critério de cada local expresso a cobrança ou subsídio do valor do Rateio do Organizador Expresso, sendo
que o valor não poderá exceder R$ 40,00 (quarenta reais) por modalidade.
Como incentivo, além da isenção das anuidades, os atletas das categorias Juvenil Masculino, Junior
Masculino, Junior Feminino e Damas, pagarão neste campeonato, 50% da taxa de inscrição à Liga
Nacional e 50% do rateio ao organizador expresso e 100% do valor dos pratos, ficando assim os valores:
Modalidade
TRAP 100 / DOUBLE
TRAP 200

Custo Total
(R$)
90,00
140,00

Pratos
(R$)
50,00
100,00

Organizador
(R$)
20,00
20,00

Liga Nacional
(R$)
20,00
20,00

Os casais que irão competir na Modalidade TRAP MISTO, pagarão adicionalmente apenas a Taxa de
Inscrição na Liga Nacional, sendo que o rateio do organizador expresso e os pratos já estarão sendo pagos
por ocasião da inscrição de ambos no TRAP 100 ou TRAP 200. Caso algum dos competidores ou ambos
estejam inscritos no TRAP 200, valerão para o TRAP MISTO os resultados do TRAP 100 de cada
competidor.
2.5)

Munição e Armas
Somente será permitido o uso de cartuchos novos, com máximo de 24 gramas de chumbo 7½ ou mais
fino. Não serão aceitos cartuchos recarregados. Os clubes que estiverem sediando as etapas da “Liga
Express” ou da etapa regional, ou do Play-off, deverão ter estoque de cartuchos para repasse aos
participantes, objetivando o uso exclusivo naquela prova e treinamentos. As espingardas deverão ser
calibre 12, sendo que espingardas semi-automáticas somente serão permitidas quando contiverem o
limitador de ejeção de cartucho ou se o atirador posicionado ao lado no qual ela ejeta o cartucho
deflagrado seja avisado previamente e dê o seu consentimento.

2.6)

Definição ou escolha dos Locais das Provas
O Clube que desejar ser organizador das etapas da “Liga Express” (Local Expresso), deverá
obrigatoriamente ser filiado à Liga Nacional e pagar a Luva de R$ 1.000,00 (Mil Reais), que servirá também
como primeira anuidade, que poderá ser parcelada em até 04 parcelas mensais. Esta Luva será paga uma
única vez. Deverá também enviar até 31/01/2012 a relação dos eventos do calendário que deseja realizar
durante o ano ou, se preferir, com 30 dias de antecedência de cada evento.
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A partir do segundo ano, os clubes pagarão apenas uma taxa de anuidade que lhes dará o direito de
participar da Liga Nacional de Clubes, cujo valor será o mesmo pago pelos atiradores filiados à Liga
Nacional.
2.6.1. Aprovação dos Organizadores
O clube organizador (Local Expresso) deverá atender aos requisitos mínimos para realização de uma etapa
da “Liga Express”, sob risco de não serem computados no Ranking da Liga Nacional, os resultados das
provas realizadas nesse Local Expresso. A homologação dos Locais Expressos será validada após inspeção
do Delegado Estadual, que inspecionará a execução de um check-list a ser cumprido pelo clube de tiro ao
prato postulante.
2.6.2) Etapas da “Liga Express” - Requisitos Mínimos:
2.6.2.1) Delegado Local
Presença de um Delegado Local designado pela Diretoria Técnica da Liga Nacional (item 2.1.2).
Todos os custos de alimentação (durante a duração da prova) e deslocamento do Delegado serão
de responsabilidade do organizador local. O Delegado Local será designado com antecedência
mínima de 15 dias antes da primeira etapa do Campeonato e poderá ser alterado durante o
Campeonato pelo Diretor Técnico da Liga Nacional, desde que seja de comum acordo entre as
partes.
2.6.2.2) Lançamento dos resultados “express”
Uma pessoa exclusiva para lançar os resultados na Intranet da Liga Nacional, referente às etapas
da “Liga Express” logo que forem apurados. Mesmo que o clube tenha uma sede longe das
pedanas, os resultados devem ser lançados assim que as planilhas sejam assinadas pelos
atiradores e pelos árbitros, propiciando maior transparência no andamento da prova e
consolidação dos resultados em todos os Locais Expressos do Brasil.
2.6.2.3) Aferição e regulagem das Máquinas
Ter equipamentos que permitam aferir a regulagem das máquinas (distância dos pratos e
angulação dos lançamentos dos pratos), devendo ser aferida sempre antes do início da prova
pelo Delegado Local e conferida sempre que houver dúvida sobre a regulagem.
2.6.2.4) Traphouse
As casas que abrigam as máquinas lançadoras dos pratos, funcionário (se for o caso de máquina
manual) e Estoque de pratos, devem ter as seguintes especificações:
1) Comprimento mínimo de 2,29m (7 pés e 6 polegadas) e máximo de 2,90m (9 pés e 6
polegadas);
2) Largura mínima de2,29m (7 pés e 6 polegadas) e máxima de 2,90m (9 pés e 6 polegadas);
3) Altura mínima de 0,66m (2 pés e 2 polegadas) e máxima de 0,91m (3 pés);
(*) 1 pé = 12 polegadas
(*) 1 polegada = 2,54 centímetros
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2.6.2.5) Posicionamento da máquina lançadora de pratos
O mecanismo de arremesso (braço) da máquina lançadora de pratos deve estar no mesmo nível
que o piso do posto 03 da pedana e do suporte de medição de altura dos pratos.
2.6.2.6) Regulagem da máquina lançadora de pratos (1 Jarda = 36 polegadas)
A distância percorrida pelo prato deve ser entre 44,8m a 46,6m (49 e 51 jardas) para o Trap
Americano (recomendamos 45 metros) e, entre 40,2m e 46,6m (44 a 51 jardas) para o Trap
Double (recomendamos 40 metros).
Para ambas as modalidades, a altura do prato a 9,15m (10 jardas) do ponto de lançamento (que é
o braço da máquina onde se coloca o prato e não da base da máquina), deve estar
preferencialmente entre 2,75m a 2,90m (9 a 9,5 pés), porém podendo variar entre 2,44m e 3,05m
(recomendamos 2,80m se os pratos usados tiverem em média 105 gramas).
Para ambas as modalidades, os ângulos laterais devem variar entre 17° e 27°, tanto à esquerda
quanto à direita, em relação à reta entre o posto de tiro central (posto 03) e o centro da máquina
lançadora (recomendamos 17°). O clube que, porventura, não observar essas regras, visando
facilitar o acerto dos pratos pelos competidores locais, será impedido de sediar qualquer outra
etapa no corrente ano.
O diagrama de regulagem das máquinas soltadoras de pratos encontra-se no Anexo I deste
regulamento.
A regulagem das máquinas deve ser feita antes do início da prova, não podendo ser alterada
durante a realização da prova, com exceção da ocorrência de problemas mecânicos cujo reparo
possa alterar a regulagem realizada. Em casos de intempéries climáticas as máquinas não devem
ter sua regulagem alterada, uma vez que a prova pode ser realizada em dois dias e, durante o
campeonato, cinco etapas podem ser descartadas.
2.6.2.7) Pratos
Os pratos utilizados devem ter no máximo 10,93cm de diâmetro (45/16 polegadas) e no máximo
2,86cm (1¹/8 polegada) de altura. Sua massa deve estar entre 95g e 105g. A preferência é por
pratos importados.
2.6.2.8) Número mínimo de competidores por Local Expresso
Cada Local Expresso somente poderá realizar a prova se tiver recebido as inscrições de um
número mínimo de 03 atiradores, devido à necessidade de arbitragem (que obrigatoriamente
deverá ser feita por atiradores).
2.6.3) Etapa Regional:
As Etapas Regionais serão realizadas em 05 (cinco) clubes de tiro ao prato diferentes, 01 (um) por região,
devidamente filiados à Liga Nacional, a saber:
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2.6.3.1) As regiões consideradas e seus respectivos estados são:
Centro-Oeste: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins (*);
Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e
Sergipe;
Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima;
Sudeste: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo;
Sul: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraguai (**).
(*) O Estado de Tocantins, apesar de pertencer geograficamente à Região Norte, participará na
Etapa Regional com os clubes dos Estados da região Centro-Oeste.
(**) O Club Tigo Guarany, de Ciudad Del Este, no vizinho país Paraguai, foi convidado para
participar da Liga Nacional de Tiro ao Prato nas mesmas condições dos clubes brasileiros e, caso
haja aceitação do convite, seus atletas competirão presencialmente na Etapa Regional do Sul,
devido à fronteira com o Estado do Paraná.
A Etapa Regional não precisará ser simultânea dentre as regiões, mas devem ser realizadas entre
Março e Setembro de 2012. Desde que comunicadas e autorizadas pela Diretoria Técnica da Liga
Nacional, essa etapa poderá ser realizada junto com competições já existentes (ex.: Campeonato
Regional Norte-Nordeste). Um atirador poderá participar dessa etapa fora de sua região. Caso
participe em mais de uma Etapa Regional, será computado apenas o seu melhor resultado para
fins de classificação do campeonato.
Devido ao fato da Etapa Regional ser pré-requisito para credenciar o competidor para a
participação no Play-off (item 2.8.3), a Liga Nacional considera a possibilidade do competidor, por
qualquer motivo, não conseguir participar da sua Etapa Regional, bem como de outras Etapas
Regionais espalhadas pelas cinco regiões geográficas acima descritas. Se, e somente se, acontecer
este fato, a Liga Nacional irá considerar como Etapa Regional o pior resultado obtido pelo
competidor nas etapas expressas, além dos 05 (cinco) melhores resultados que compõem seu
ranking das etapas expressas até no máximo a 8ª (oitava) etapa por ele participada. Para que isso
seja possível, o competidor que não participar da Etapa Regional, deverá ter o mínimo de 08
(oito) participações em etapas expressas. Se tiver mais que 08 (oito) etapas, o sistema irá
considerar o 8º (oitavo) melhor resultado como Etapa Regional.
No exemplo abaixo o competidor participou das 10 (dez) etapas expressas no ano e não
participou da Etapa Regional. Seu direito de participar no Play-off não será cassado, entretanto a
Liga Nacional irá considerar para fins de classificação na competição o pior resultado obtido além
dos 05 (cinco) melhores até a 8ª (oitava) etapa por ele participada, ou seja, o escore de 94
(noventa e quatro) pratos (R8), o qual terá peso 2 (dois):
R1
100

R2
99

R3
99

R4
98

R5
96

R6
96

R7
94

R8
94

R9
94

R10
93

Especificamente para o campeonato de 2012, os clubes candidatos a sediar a Etapa Regional,
deverão se habilitar até o dia 29/02/2012, disponibilizando as mesmas condições técnicas e
estruturais dos clubes candidatos à sediar a Etapa Final (play-off), descritos no próximo item
(2.6.4).
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2.6.4) Play-off - Etapa Final:
O Play-off (Etapa Final) será uma etapa presencial obrigatória, aberta para todos os competidores filiados,
realizada em três dias, sendo que os competidores poderão optar por cumprir suas provas em qualquer
um desses dias, exceto na modalidade TRAP200, onde os competidores obrigatoriamente deverão atirar:
a) 100 pratos no primeiro dia e 100 pratos no segundo dia, ou; b) 100 pratos no segundo dia e 100 pratos
no terceiro dia, ou; c) 100 pratos no primeiro dia e 100 pratos no terceiro dia. Os participantes do TRAP
DOUBLE deverão cumprir a prova com 100 pratos em qualquer um dos três dias. Reserva-se à Diretoria
Técnica o direito de deliberar sobre casos especiais onde algum competidor necessite cumprir a
modalidade TRAP200 em um único dia, dentro dos três dias de competição. Somente terá direito à
premiação final os atiradores credenciados de acordo com o ítem 2.8.3 deste regulamento.
Os clubes que desejarem sediar o Play-off (Etapa Final) presencial obrigatória, deverão apresentar uma
proposta descrevendo os aspectos técnicos e cerimonial de premiação que disponibilizarão. Os clubes
candidatos deverão ter no mínimo 03 (três) pedanas, preferencialmente com disparador via fonocomando. Essa proposta deverá ser encaminhada até a 4ª etapa da Liga Nacional de 2012. O não
cumprimento da proposta aprovada, no caso do clube sediar o Play-off, impedirá que o clube sedie
quaisquer etapas no ano seguinte (2013).
O local da realização do Play-off será determinado respeitando um rodízio entre as UF’s participantes. O
clube que for escolhido para ser o local do Play-off deve sediar exclusivamente a etapa final, não sendo
permitida a realização de prova paralela.
2.7)

Regras da Competição
As regras adotadas pela Liga Nacional de Tiro ao Prato, para as competições das modalidades Trap
Americano e Trap Americano Double de 2012 são baseadas na ATA - Amateur Trapshooting Association
(www.shootata.com), com as modificações e adaptações produzidas por este regulamento, para adequar
às realidades brasileiras.
2.7.1) Desempate
Em caso de empate em cada categoria/classe, ao final da última rodada, serão adotados os seguintes
critérios para desempate:
2.7.1.1) Maior resultado obtido na última série, penúltima série e assim por diante;
2.7.1.2) Persistindo o empate perderá o atirador que errar o primeiro prato e sucessivamente na
contagem para trás “count-back”, do último ao primeiro prato. Na Intranet da Liga Nacional, será
digitado o espelho das súmulas de cada série (súmula eletrônica), de cada competidor inscrito.
Desta forma, o critério “count-back” será viável e seguro para critério de desempate individual e
nos resultados da Liga Nacional de Clubes.
2.7.1.3) Persistindo o empate, será usado o mesmo critério do item 2.7.1.2 para a penúltima
série, antepenúltima série e assim por diante;
2.7.1.4) No caso da Modalidade TRAP 100, existe grande possibilidade de dois ou mais atiradores
empatarem com 100/100 em algumas classes. Neste caso, restaria inviabilizado o critério “countback”, tanto para os escores totais das séries, quanto para os escores detalhados de cada série
obtidos na súmula eletrônica. Assim, será adotado como critério de desempate nessa situação, o
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escore obtido pelos atiradores na Modalidade TRAP 200 da mesma prova, observando os critérios
de desempate acima, pela ordem, caso haja também empate no TRAP 200. Caso haja dentre os
atiradores empatados com 100/100 algum que participa naquela etapa exclusivamente do TRAP
100, ficará na frente o atirador que obter resultado no TRAP 200.
2.7.1.5) Havendo empate no TRAP 200 com 200/200, vencerá o atirador mais velho.
2.7.2) Penalidades
O atirador que se comportar inconvenientemente com ofensas, agressões, retardamentos, uso indevido
de armas, excesso de álcool (bebidas) e qualquer fato que atente contra a boa conduta do esporte, a juízo
do Conselho de Administração da Liga Nacional, poderá ser punido independentemente da sanção que
tiver sido aplicada pelo juiz ou juria daquela competição. As penas serão: Advertência, Suspensão e
Eliminação do Campeonato, de acordo com a sua gravidade. O relato da ocorrência poderá ser escrito na
própria súmula ou em documento separado, com a assinatura dos juízes, Delegado Local e duas
testemunhas.
O atirador tem o direito de ter duas falhas mecânicas em uma série de tiro, devendo essa ser verificada
pelo juiz. Caso a arma quebre ou tenha sua utilização inviabilizada por qualquer outro motivo, o atirador
tem até cinco minutos para consertá-la ou substituí-la. A partir desse intervalo, a série recomeça e caso
ele não tenha consertado ou substituído sua arma, seus pratos serão contabilizados como “zero” quando
for sua vez de atirar.
2.7.3) Arbitragem
No mínimo, dois atiradores filiados à Liga Nacional farão a arbitragem em cada turma, um no lançamento
de pratos (caso não haja fono-comando) e um na anotação da súmula. Caso o clube (Local Expresso)
disponibilize lançamentos de pratos via fono-comando, o juiz principal fará apenas a função de
observador, devendo este “cantar” o ZERO (caso haja).
Ao término da rodada os árbitros deverão anotar seus nomes na súmula de forma legível e assinar as
planilhas em local adequado. Todo o procedimento de arbitragem deve ser realizado por atiradores. É
vedada a condução da prova por funcionários dos clubes participantes do certame, sob pena de anulação
dos resultados. Recomenda-se que as inscrições tenham horário pré-determinado visando facilitar a
alocação de atiradores na função de árbitro. Se um atirador declinar da função de árbitro, sobre qualquer
pretexto, deve-se atribuir, como penalização, a subtração de 05 (cinco) pratos da primeira série do
atirador. Essa punição se baseia no princípio da reciprocidade, pois dois atiradores estarão trabalhando
para que os Atiradores de uma pedana possam participar do Campeonato. O Delegado Local indicará os
juízes se não houver cooperação. Durante a realização das etapas regionais e da etapa final, os Delegados
Estaduais serão encarregados de organizar a participação dos atiradores de suas respectivas UFs.
A Liga Nacional disponibilizará na Intranet, para acesso do Delegado Local, um modelo padronizado de
súmula que deverá ser usado por todos os organizadores expressos (clubes).
2.7.4) Julgamento dos pratos
O julgamento dos pratos será feito da seguinte forma:
2.7.4.1) Um prato é determinado BOM, quando ele é quebrado no ar, e dele se desprende, pelo
menos, um pedaço visível ou quando é reduzido a pó.
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2.7.4.2) Um prato é determinado ZERO:
2.7.4.2.1) Quando o prato for errado completamente ou quando apenas poeira sair
dele;
2.7.4.2.2) Quando o atirador pedir o prato sem municiar a arma; municiar o cano
errado ou tentar atirar com a arma travada;
2.7.4.2.3) O prato pode ser recusado, caso seja lançado um prato desbalanceado, fora
do tempo de comando do atirador, cor diferente ou fora dos limites de vôo. Todavia, se
atirado, o resultado será anotado;
2.7.4.2.4) Se um atirador voluntariamente se retira, ou é desqualificado, após ter
atirado um ou mais pratos, o Juiz considerará obrigatoriamente os demais pratos como
ZERO. A menos que seja solicitado TEMPO pelo próprio atirador;
2.7.4.2.5) Caso chegue uma súmula à administração com campos em branco, os
mesmos serão computados como ZERO;
2.7.4.2.6) Cada atirador terá direito a 2 (duas) falhas, durante cada série da prova.
Enquadram-se nestes critérios:
1) falhas de armas;
2) falhas nas espoletas;
3) cartuchos fracos onde permaneça a bucha no cano;
4) atirador recusar o prato por qualquer outro motivo, que não seja: prato
desbalanceado, cor diferente ou fora dos limites de vôo.
A partir da terceira ocorrência, deve ser considerado um erro (ZERO).
2.7.4.3) Prato quebrado: o prato que sai quebrado tem que ser repetido, independentemente se
for atirado.
2.7.4.4) Os atiradores podem se manifestar quando não concordarem com o julgamento dos
árbitros. Havendo dúvidas quanto ao julgamento de um determinado prato, os juízes poderão
consultar qualquer atirador da turma que tenha visto o prato quando soltado e atirado. Não
havendo opinião dos atiradores, a decisão dos juízes será soberana.
2.8)

Premiação da Competição Individual e por Clubes
2.8.1) Etapas da “Liga Express”
2.8.1.1) Premiação do Local Expresso:
Essa premiação (medalhas, troféus, certificados, etc) é opcional e será de responsabilidade dos
organizadores locais das provas. Serão premiados os atiradores classificados até o terceiro lugar,
dentro de cada categoria e classe.
Onde houver premiação local, o Delegado Local da Liga Nacional será o responsável pela
premiação de todas as provas, salvo se houver autoridade local destacada para este fim, como o
Presidente ou Diretor Técnico do clube. Entretanto, será de sua responsabilidade cuidar para que
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REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO DE TRAP AMERICANO 2012
a premiação ocorra dentro dos padrões da Liga Nacional. Recomenda-se que cada clube faça
coincidir suas etapas dos “sociais locais” ou campeonatos estaduais, com as etapas da Liga
Nacional, economizando assim pratos e munição.
Toda premiação deverá ocorrer 30 minutos após a divulgação do resultado de cada prova.
2.8.1.2) Premiação Nacional (Liga Express):
A Liga Nacional enviará por correios, medalhas aos três primeiros colocados, após consolidados
os resultados nacionais, em cada classe e/ou categoria e emitirá em seu site um certificado de
participação com autenticação eletrônica, para todos os participantes das etapas da “Liga
Express”. A autenticação eletrônica permite que o certificado seja validado a qualquer momento,
através da digitação do código único fornecido na ocasião de sua impressão. Os certificados
poderão ser emitidos a partir das 18h do primeiro dia útil após o evento.
Ao primeiro colocado nacional em cada classe e/ou categoria será dada isenção automática na
taxa de inscrição da etapa seguinte que ele participar, desde que em sua classe e/ou categoria
tenha havido no mínimo três atiradores inscritos. Esta premiação não ocorrerá no Play-off (etapa
final).
2.8.2) Etapa Regional – Presencial Obrigatória
A premiação será feita no domingo. O intuito dessa medida é facilitar a organização da prova e promover
o confronto direto e a integração dos atiradores que obrigatoriamente se encontrarão durante as Etapas
Regionais. Haverá premiação específica para as Etapas Regionais. A Liga Nacional enviará medalhas para
os três primeiros colocados de cada categoria e classe. A critério dos Delegados Estaduais da região,
poderão haver outros tipos de premiações e incentivos, viabilizados regionalmente pelo clube anfitrião,
pelos Delegados Estaduais ou pelos clubes filiados participantes da Etapa Regional.
Toda a arrecadação da Liga Nacional com as inscrições nas etapas regionais (via boleto ou no local da
prova), será repassada ao clube anfitrião e deverá obrigatoriamente ser revertida em prêmios aos
participantes daquela etapa.
2.8.3) Play-off da Liga Nacional – Etapa Final – Presencial Obrigatória
Serão premiados individualmente com troféus, os atiradores classificados até o terceiro lugar em todas as
categorias e classes da Liga Nacional de Tiro ao Prato – Modalidades Trap Americano e Trap Americano
Double, após o Play-off. Os campeões em cada categoria e classe serão inseridos no “Hall da Fama” da
Liga Nacional de Tiro ao Prato, tendo sua foto e seus escores publicados de maneira perene no site da Liga
Nacional (www.tirobrasil.com.br).
A Liga Nacional fará um fundo de reserva, destinando um percentual da arrecadação de cada etapa, para
premiação final dos 05 (cinco) melhores colocados credenciados de cada modalidade, categoria e classe.
Caso sejam viabilizados patrocinadores para a Liga Nacional, além dos troféus e prêmios individuais,
poderão haver sorteios de bons prêmios entre os participantes do Play-off, sempre visando incentivar os
competidores a buscarem o direito de participar do Play-off, tendo participado do número mínimo de
“Provas Express” e Etapa Regional.
Poderá participar do Play-off, qualquer competidor filiado, por esta ser uma etapa normal, porém terá
credenciamento para a premiação final, o competidor que tenha participado no mínimo de 05 (cinco)
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etapas da “Liga Express” das 10 (dez) previstas para o ano de 2012 e da etapa Regional, que é presencial
obrigatória, ou que tenha utilizado o critério R8. A divulgação dos critérios para definição dos locais de
realização das etapas Regionais será feita até 31/01/2012, sendo que os clubes interessados terão até
29/02/2012 para apresentar suas propostas à Liga Nacional.
Atiradores com participação em menos de 05 (cinco) etapas expressas, ou que não tenham participado
em etapas regionais, poderão vigorar no Ranking da Liga Nacional e participar do play-off, porém sem a
possibilidade de disputar o título no Play-off da Liga Nacional.
Sagrar-se-á Campeão da Liga Nacional de Tiro ao Prato – Modalidades Trap Americano e Trap Americano
Double, nas diversas categorias e classes, o competidor(a) que tenha maior somatório: dos 05 (cinco)
melhores resultados nas 10 (dez) etapas da “Liga Express”, do dobro do resultado da etapa regional e do
triplo do resultado do Play-off.
Exemplo:
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

10ª

Regional

Final

Ago

Set

Out

Nov

x

x

85

91

86

92

92

93

94

91

93

CL

Nome

R1

R2

R3

R4

R5

RG

FN

Soma

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

1º

A

96

93

92

91

90

92

92

922

96

92

93

87

90

88

2º

B

93

93

88

87

85

93

94

914

83

87

93

85

3º

C

95

93

91

89

85

91

93

914

85

93

89

91

88

93
95

O Atirador A somou 922 pratos => (3 x 92 - Final) + (2 x 92 - Regional) + 96 + 93 + 92 + 91 + 90 = 922,
sendo o 1º colocado.
Os atiradores B e C somaram a mesma pontuação. Assim, usando-se os critérios de desempate do
Ranking, B classifica em 2º, pois tem melhor resultado na etapa final presencial com 94 versus 93 do
atirador C. Caso o resultado na final fosse o mesmo, o desempate seria feito com o maior resultado da
etapa regional. Caso o empate persistisse, o desempate seria feito pelo melhor resultado das etapas da
“Liga Express”. Se persistisse, o desempate seria feito pelo segundo melhor resultado das etapas da “Liga
Express” e assim por diante.
2.8.4) Liga Nacional de Clubes
Os clubes filiados à Liga Nacional, à cada etapa, terão os 05 (cinco) melhores resultados de seus atiradores
da modalidade TRAP 100, computados para a formação dos resultados da competição anual da Liga
Nacional de Clubes. Para a classificação dos clubes, por etapa, serão seguidos os mesmos critérios
adotados no Play-off – Etapa Final (2.8.3), exceto pelo critério de desempate.
O primeiro critério de desempate é a maior pontuação dentre os 05 (cinco) melhores resultados de cada
clube. Caso persista o empate, o segundo maior será considerado e assim por diante até o quinto.
Caso ainda hajam clubes com os 05 (cinco) melhores resultados idênticos e na mesma ordem crescente,
será feito o “count-back” 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 ordem idênticas, será realizado o “count-back” dos pratos errados,
da quarta e última série do melhor resultado, se persistir o empate será realizado na penúltima (terceira),
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segunda e primeira série. Persistindo o empate, será feito o mesmo procedimento do segundo até o
quinto melhor resultado.
Caso a Liga Nacional viabilize patrocinadores, serão premiados na Liga Nacional de Clubes, os 03 (três)
primeiros colocados, de acordo com os critérios adotados no Play-off. Importante destacar que, somente
concorrerão à Liga Nacional de Clubes, as agremiações que tiverem equipe completa (mínimo de 05
competidores) em todas as provas da “Liga Express”, Etapa Regional e Play-off.
O prêmio da Liga Nacional de Clubes, será anual e, caso viabilizado com patrocinadores, será doação em
dinheiro, cujo montante será definido no decorrer do ano de 2012, divididos da seguinte forma: 45% para
o campeão, 33% para o segundo colocado e 22% para o terceiro colocado.
Caso o clube não consiga viabilizar o mínimo de 05 (cinco) competidores em alguma etapa, será validado
o resultado dos competidores daquele clube inscritos na etapa, mesmo que competindo em locais
expressos diferentes. Não haverá descarte na Liga Nacional de Clubes. Serão ao todo 12 etapas, sendo dez
etapas expressas e duas etapas presenciais obrigatórias, sendo uma regional e outra final (play-off).
Alterações do clube representado pelo filiado só poderão ser efetuadas após a final do campeonato de
um ano, até 15 (quinze) dias antes do início do campeonato do ano subseqüente através de mensagem
enviada à Diretoria Técnica da LNTP, devidamente acompanhada da declaração de Filiação ao novo clube
que o filiado irá representar na Liga Nacional de Clubes.
2.9) Validade dos Resultados
O resultado obtido no local expresso será válido para premiação local, nacional, Play-off e Ranking sem
nenhuma restrição. Para homologação de recorde em local expresso deverá haver um mínimo de 05
(cinco) atiradores inscritos na respectiva prova.
2.10) Documentação da competição do local expresso
O clube organizador em cada local expresso, através do Delegado Local, deverá enviar para a Liga
Nacional, em meio eletrônico, por e-mail, para conferência e arquivamento, o comprovante de depósito
ou DOC Eletrônico efetuado no Banco Sicoob (756), Agência 4368 (Curitiba), Conta-Corrente: 52.043-8,
cujo favorecido é a LIGA NACIONAL DE TIRO AO PRATO, CNPJ: 14.695.151/0001-16, dos valores apurados
na prestação de contas emitida na Intranet da Liga Nacional (depositar em até 72 (setenta e duas) horas
úteis após o término da prova).
2.11) Lançamento e Validação dos Resultados (vide nota 24 no controle de alterações)
Os resultados obtidos em todas as provas, obrigatoriamente deverão ser lançados na súmula eletrônica
de cada competidor, através da intranet da Liga Nacional, a fim de que a competição se desenvolva de
forma clara e transparente em todos os clubes e UF’s participantes. As súmulas eletrônicas das provas
expressas e presenciais da Liga Nacional deverão ser anotadas pelo Delegado Local ou seu preposto,
lançando série por série, prato por prato, de cada atirador, após finalizada cada série ou certame de 100
(cem) pratos. As súmulas em papel serão assinadas pelos competidores e juízes ao final de cada série e
ficarão arquivadas sob a guarda do Delegado Local até o final do campeonato (play off), quando poderão
ser inutilizadas. Este sistema de súmula eletrônica facilitará a apuração dos desempates pelo critério
“count back”.
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Os resultados deverão ser lançados a partir das 8h do sábado até as 18h do domingo da realização da
prova, obedecendo o horário de Brasília/DF, quando o sistema será bloqueado não aceitando mais
lançamentos efetuados pelos Delegados Locais. Será disponibilizado um telefone e um acesso remoto via
MSN ou Skype, com o funcionário da Liga Nacional que ficará de plantão em todas as etapas, para
conhecer e solucionar todas as dúvidas e problemas que eventualmente surjam no decorrer da prova
quanto à correta utilização dos sistemas da Intranet da Liga Nacional.
A Diretoria Técnica da Liga Nacional de Tiro ao Prato adotará o seguinte procedimento para homologação
dos resultados de cada etapa: 1) Todos os resultados nas diferentes modalidades, categorias e classes,
serão homologados somente no terceiro dia útil contado após o final da etapa expressa, através de nota
publicada no site www.tirobrasil.com.br; 2) Os clubes organizadores (locais expressos) terão até o
primeiro dia útil após o final da etapa expressa para enviar as suas demandas por correções e/ou
inclusões de resultados lançados (ex.: lançamento de resultados que não foram possíveis por problemas
técnicos de acesso à Internet, etc); 3) O segundo dia útil servirá para os competidores checarem
definitivamente seus resultados no site, sendo que as reclamações por parte dos competidores deverão
ser feitas por e-mail, para o seguinte endereço: tecnico@tirobrasil.com.br, aos cuidados do Diretor
Técnico da Liga Nacional de Tiro ao Prato.
Lembramos que os clubes organizadores têm a obrigação de permitir que os atiradores chequem seus
resultados durante a prova, através de um monitor de TV ou telão e que os atiradores são responsáveis
pela conferência dos lançamentos de seus resultados.
2.12) Equipamentos e estrutura mínima para todos os locais de competição
2.12.1) 01 (um) computador com acesso à Internet, via banda larga fixa ou modem GPRS 3G;
2.12.2) 01 (um) telão, televisor ou monitor, conectado ao site da Liga Nacional (www.tirobrasil.com.br)
visando a checagem dos resultados consolidados em todos os locais expressos que estão ofertando
aquela etapa, em tempo real pelos participantes;
2.12.3) 01 (uma) impressora (preferencialmente a Laser).
2.12.4) É de conhecimento da Liga Nacional, que nem todos os locais expressos possuem acesso à
Internet rápida, tampouco acesso via modem GPRS, devido estarem localizados em zonas rurais ou
distantes dos centros urbanos. Neste caso, caberá ao Delegado Local viabilizar uma alternativa de acordo
com as condições locais, para que os resultados sejam lançados com a brevidade possível na Intranet da
Liga Nacional.
2.13) Ranking
Será organizado tomando-se por base os últimos 12 (doze) meses móveis, de onde serão retirados os 05
(cinco) melhores resultados do atirador, e destes será feita uma média simples que classificará os
atiradores do maior para o menor resultado.
O desempate nesta classificação será feito levando-se em consideração o maior resultado dos últimos 12
meses. Caso permaneça o empate será considerado o segundo maior resultado dos últimos 12 meses e
assim sucessivamente. Se após esta análise permanecer o empate, ficará na frente o atirador mais velho.
Levar-se-á em consideração todos os resultados do ranking dentro dos 12 (doze) meses móveis, inclusive
a Etapa Regional e Play-off. Para fins de ranking, a Etapa Regional e o Play-off não terão pesos
diferenciados, serão considerados apenas os resultados obtidos.
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2.14) Premiação Anual Especial - Individual
Os 02 (dois) melhores classificados no ranking nacional, em percentual, independentemente da
modalidade (TRAP 100 e TRAP 200) e o melhor classificado no ranking nacional no TRAP DOUBLE, após
computados os resultados multiplicativos da Etapa Regional e do Play-off, independentemente de
Categorias e Classes que os competidores estiverem ranqueados, terão o direito de representar a Liga
Nacional, no ano seguinte, no Grand American World Trapshooting Championships, realizado anualmente,
no mês de Agosto, na cidade de Sparta/IL/USA. Caso algum(ns) destes 03 (três) melhores classificados
tenha(m) que declinar do prêmio por dificuldades de agenda, visto americano ou força maior, serão
chamados pela ordem os melhores classificados a partir da 3ª colocação no TRAP 100 e TRAP 200 e 2ª
colocação no TRAP DOUBLE após o Play-off.
Além dos 03 (três) competidores que ganharão o prêmio por mérito, nas pedanas, haverá um 4º (quarto)
participante que será sorteado entre os filiados em dia com a Liga Nacional na data do Play-off. Para
facilitar, no cerimonial de premiação e encerramento da temporada, serão sorteados 05 (cinco) filiados,
que, pela ordem, terão direito à 4ª (quarta) vaga, caso algum filiado sorteado decline do prêmio, por
dificuldades de agenda, visto americano, ou força maior.
Os 04 (quatro) contemplados terão prazo até o final do mês de Fevereiro da temporada seguinte para
confirmar por escrito à Liga Nacional sua participação no Grand American World Trapshooting
Championships.
O prêmio para cada contemplado, consistirá em Passagem Aérea de São Paulo (GRU) à St. Louis (STL), ida
e volta, Seguro de Viagem, Locação de Van por 05 diárias, Hospedagem de 05 diárias em O’Fallon/IL,
inscrição em uma das provas de 200 pratos e uniformes oficiais. Alimentação, combustível do veículo
locado, séries de treinos em Sparta, munição para treinos e provas, gastos com vistos e outros
deslocamentos domésticos no Brasil, correrão por conta dos contemplados.
A delegação Brasileira poderá ser composta ainda por mais dois membros da Diretoria ou Comissão
Técnica, sendo um deles o Diretor Técnico da Liga Nacional, que será o chefe da delegação, caso haja
verba disponível.
Na página do ranking, dentro do site da Liga Nacional (www.tirobrasil.com.br), haverá um ranking
específico, evidenciando a luta pelas três vagas no Grand American World Trapshooting Championships,
em percentual, consolidando as três modalidades (TRAP 100, TRAP 200 e TRAP DOUBLE).
Este prêmio somente será distribuído, caso a Liga Nacional consiga viabilizar quota de patrocínio
específico para este fim, uma vez que as arrecadações com anuidades e inscrições de provas da “Liga
Express” serão suficientes apenas para as despesas de custeio mensal da Liga Nacional durante o ano.
3. CALENDÁRIO DA COMPETIÇÃO
3.1)

Quantidade de Etapas:
3.1.1) A Liga Nacional de Tiro ao Prato – Modalidades Trap Americano e Trap Americano Double,
temporada 2012, será realizada em 12 (doze) etapas, sendo:
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3.1.1.1) 10 (dez) etapas expressas, realizadas entre Fevereiro e Novembro/2012, onde cada
competidor filiado à Liga Nacional de Tiro ao Prato poderá competir em seu próprio
clube, desde que este clube seja local expresso homologado pela Liga Nacional. O
Filiado poderá competir em qualquer clube do Brasil filiado à Liga Nacional;
3.1.1.2) 01 (uma) etapa regional, de acordo com a distribuição geográfica discriminada no
item 2.6.3.1 deste regulamento e que deverá ser realizada em cada região em data
definida pelos Delegados Estaduais das regiões, entre os meses de Março a
Setembro/2012, preferencialmente coincidindo com datas de competições regionais
(Ex. Torneio Regional Norte/Nordeste), para que os custos sejam barateados;
3.1.1.3) 01 (um) Play-Off (etapa final), que acontecerá na segunda quinzena do mês de
Novembro/2012.
3.2)

Datas das Etapas:
3.2.1) Etapas Expressas:
3.2.1.1) 1ª Etapa – 04 e 05/02/2012
3.2.1.2) 2ª Etapa – 03 e 04/03/2012
3.2.1.3) 3ª Etapa – 31/03 e 01/04/2012
3.2.1.4) 4ª Etapa – 05 e 06/05/2012
3.2.1.5) 5ª Etapa – 02 e 03/06/2012
3.2.1.6) 6ª Etapa – 07 e 08/07/2012
3.2.1.7) 7ª Etapa – 25 e 26/08/2012
3.2.1.8) 8ª Etapa – 22 e 23/09/2012
3.2.1.9) 9ª Etapa – 20 e 21/10/2012
3.2.1.10) 10ª Etapa – 10 e 11/11/2012

3.2.2) Etapa Regional: Deverá ser realizada entre os meses de Março a Setembro/2012, de acordo com o
critério regional adotado pelos Delegados Estaduais da região (clima, disponibilidade de agenda, etc).
3.2.3) Etapa Final (Play-Off): Acontecerá entre os dias 23 e 25/11/2012.

Guarapuava, Estado do Paraná, 20 de Novembro de 2011
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Anexo I
Diagrama de Regulagem de Trap Americano e Trap Americano Double
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Anexo II
Listagem dos Delegados Locais e Estaduais da Liga Nacional de Tiro ao Prato
Delegados Estaduais e Locais (Clubes já Filiados)
Alagoas - Delegado Estadual: Lauro Sérgio Omena Barbosa – Maceió/AL
- Clube Alagoano de Tiro Olímpico – Maceió/AL – Delegado: Lauro Sérgio Omena Barbosa
Bahia – Delegado Estadual: Marcelo Lima Neves – Salvador/BA
- Associação Baiana de Tiro - ABT – Salvador/BA – Delegado: Marcelo Lima Neves
Ceará – Delegado Estadual: Lauro Fernandes Carvalho – Fortaleza/CE
- JL Clube Olímpico de Trap & Skeet & Sporting Clays – Eusébio/CE – Delegado: Lauro Fernandes Carvalho
Espírito Santo – Delegado Estadual: Hélio Vicente Garibaldi – Vila Velha/ES
- Clube Capixaba de Caça, Pesca e Tiro – Vila Velha/ES – Delegado: Hélio Vicente Garibaldi
Goiás – Delegado Estadual: Ary Marcio Venturinelli – Aparecida de Goiania/GO
- Country Clube de Goiás – Aparecida de Goiânia/GO – Delegado: Ary Marcio Venturinelli
Maranhão – Delegado Estadual: Renato Steckelberg Silva – Imperatriz/MA
- Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz – Imperatriz/MA – Delegado: Renato Steckelberg Silva
Mato Grosso – Delegado Estadual: Matheus Araújo – São José do Rio Claro/MT
Mato Grosso do Sul –
Minas Gerais –
Paraná – Delegado Estadual: Marco Aurélio Scartezini S. Meirelles – Guarapuava/PR
- Clube de Caça e Pesca do Paraná – Ponta Grossa/PR – Delegado: Emilson Menarim
- Clube de Caça e Tiro de Guarapuava – Guarapuava/PR – Delegado: Marco Aurélio Scartezini S. Meirelles
- Clube Paranaense de Tiro – Curitiba/PR – Delegado: Walter Emílio Voss
- Clube de Tiro Guairacá – Cascavel/PR – Delegado: Ricardo Esteves Santos
- Medianeira Country Clube – Medianeira/PR – Delegado: Ademir Matté
- Clube de Caça e Pesca de Maringá – Maringá/PR – Delegado: João Henrique Vilela de Andrade
Pernambuco –
Rio de Janeiro – Delegado Estadual: José Roberto Borba Calomeni – Campos dos Goytacazes/RJ
- Clube Campista de Tiro Esportivo – Campos dos Goytacazes/RJ – Delegado: José Roberto Borba Calomeni
- Clube Resendense de Caça e Tiro – Resende/RJ – Delegado: Paulo de Assis Nogueira de Oliveira
Rio Grande do Norte – Delegado Estadual: Manoel Lucio de Oliveira Neto – Santa Cruz/RN
- Clube dos Associados ao Tiro de Santa Cruz – Santa Cruz/RN – Delegado: Manoel Lucio de Oliveira Neto
- ATIRA – Associação de Tiro Assuense – Assu/RN – Delegado: Jovane Pereira Dantas Wanderlei
Rio Grande do Sul – Delegado Estadual: Carlos Eduardo Pereira – Passo Fundo/RS
- Clube de Tiro e Caça de Passo Fundo – Passo Fundo/RS – Delegado: Carlos Eduardo Pereira
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Santa Catarina – Delegado Estadual: Valdir Abel – Criciúma/SC
- Associação Caçadorense de Tiro ao Prato – Caçador/SC – Delegado: Rodrigo Lichs Coelho de Souza
- Associação de Caça, Pesca, Tiro e Conserv. Alto Vale do Itajaí – Rio do Sul/SC – Delegado: Marcio André Losi
- Clube de Caça e Tiro 01 de Julho – Lages/SC – Delegado: Fausto Geraldo Nunes
- Clube de Caça e Pesca Alberto Scheidt – Criciúma/SC – Delegado: Valdir Abel
- Clube do Nino Il Paradiso Del Attiratore – Chapecó/SC – Delegado: Jaison Sandro Santin
- Clube de Tiro, Caça e Pesca São José – Gov. Celso Ramos/SC – Delegado: Adoli Werlich
- Clube de Caça, Tiro e Pesca José Siebert – Tubarão/SC – Delegado: Dilmar Fernandes Jr.
- Clube de Caça e Tiro Esportivo Zeno Wiemes – São Martinho/SC – Delegado: Robson Effting Rech
- Clube de Tiro Esportivo Chaparral – Joinville/SC – Delegado: Wilmar Cabral Henrique
- Clube Concordiense de Tiro ao Alvo, Caça e Pesca – Concórdia/SC – Delegado: Valdomiro F. Sardi Merlo
São Paulo – Delegado Estadual: Thiago Libório Romanelli – Americana/SP
- Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro Esportivo – Americana/SP – Delegado: Eduardo Bazzana
- Clube de Campo de Rio Claro – Rio Claro/SP – Delegado: Érico Antonio Fuzaro
- Clube de Tiro e Caça Esportiva Monte Alto – Monte Alto/SP – Delegado: Ricardo Massaru Hori
- Clube de Tiro Ribeirão Preto – Sertãozinho/SP – Delegado: Rafael de Andrade Neto
Tocantins – Delegado Estadual: Max Saldanha Athayde – Araguaína/TO
- Clube de Tiro, Caça e Pesca de Araguaína – Araguaína/TO – Delegado: Moacy Tavares de Sousa
Anexo III
Controle de Alterações deste Documento
1) 20/11/2011 - Criação deste documento
2) 22/12/2011 – Modificada a data da 9ª Etapa Expressa de 06 e 07 de Outubro de 2011 para 20 e 21 de
Outubro de 2011, em função de coincidir com o 1º Turno das Eleições;
3) 22/12/2011 - Modificada a data da 10ª Etapa Expressa de 03 e 04 de Novembro de 2011 para 10 e 11 de
Novembro de 2011, em função de coincidir com o Feriado de Finados, que será na sexta-feira
(02/11/2012);
4) 22/12/2011 - Modificada a data do Play Off (final) de 16 a 18 de Novembro de 2011 para 23 a 25 de
Novembro de 2011, em função da modificação efetuada no item 3 deste anexo III;
5) 03/01/2012 – Incluído como Local Expresso da Liga Nacional de Tiro ao Prato o Clube de Tiro, Caça e
Pesca de Araguaína – Araguaína/TO – Delegado: Moacy Tavares de Sousa;
6) 13/01/2012 – Modificado o Delegado Local do Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro Esportivo –
Americana/SP – Delegado: Eduardo Bazzana;
7) 13/01/2012 – incluído o item 2.2.1.5, permitindo que atletas participem das categorias Sênior e Dama,
mesmo tendo idades atribuídas à outras categorias (Juvenil, Máster e Veterano);
8) 13/01/2012 - Incluído como Local Expresso da Liga Nacional de Tiro ao Prato o Clube de Tiro Guairacá –
Cascavel/PR – Delegado: Ricardo Esteves Santos;
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9) 13/01/2012 - Incluído como Local Expresso da Liga Nacional de Tiro ao Prato o Clube dos Associados ao
Tiro de Santa Cruz – Santa Cruz/RN – Delegado: Manoel Lucio de Oliveira Neto;
10) 13/01/2012 - Incluído como Local Expresso da Liga Nacional de Tiro ao Prato o Clube de Tiro, Caça e
Pesca São José – Gov. Celso Ramos/SC – Delegado: Adoli Werlich;
11) 13/01/2012 - Incluído como Local Expresso da Liga Nacional de Tiro ao Prato o Clube de Caça, Tiro e
Pesca José Siebert – Tubarão/SC – Delegado: Dilmar Fernandes Jr;
12) 13/01/2012 - Incluído como Local Expresso da Liga Nacional de Tiro ao Prato o Clube de Campo de Rio
Claro – Rio Claro/SP – Delegado: Érico Antonio Fuzaro;
13) 17/01/2012 - Modificado o Delegado Local do Clube Paranaense de Tiro – Piraquara/PR – Delegado:
Walter Emílio Voss;
14) 16/02/2012 - Incluído como Local Expresso da Liga Nacional de Tiro ao Prato o Clube de Tiro e Caça
Esportiva Monte Alto – Monte Alto/SP – Delegado: Ricardo Massaru Hori;
15) 16/02/2012 - Incluído como Local Expresso da Liga Nacional de Tiro ao Prato o Clube de Tiro Esportivo
Chaparral – Joinville/SC – Delegado: Wilmar Cabral Henrique;
16) 17/02/2012 - Incluído como Local Expresso da Liga Nacional de Tiro ao Prato o Clube de Tiro Ribeirão
Preto – Sertãozinho/SP – Delegado: Rafael de Andrade Neto;
17) 17/02/2012 - Incluído como Local Expresso da Liga Nacional de Tiro ao Prato o Clube Resendense de
Caça e Tiro – Resende/RJ – Delegado: Paulo de Assis Nogueira de Oliveira;
18) 20/02/2012 - Incluído como Local Expresso da Liga Nacional de Tiro ao Prato o JL Clube Olímpico de Trap
& Skeep & Sporting Clays – Eusébio/CE – Delegado: Lauro Fernandes Carvalho;
19) 25/02/2012 - Incluído como Local Expresso da Liga Nacional de Tiro ao Prato o Clube de Caça, Pesca e
Tiro de Imperatriz – Imperatriz/MA – Delegado: Renato Steckelberg Silva;
20) 28/02/2012 - Incluída redação no último parágrafo do item 2.8.4 – Liga Nacional de Clubes: “Alterações
do clube representado pelo filiado só poderão ser efetuadas após a final do campeonato de um ano, até
15 (quinze) dias antes do início do campeonato do ano subseqüente através de mensagem enviada à
Diretoria Técnica da LNTP, devidamente acompanhada da declaração de Filiação ao novo clube que o
filiado irá representar na Liga Nacional de Clubes.”;
21) 09/03/2012 - Incluído como Local Expresso da Liga Nacional de Tiro ao Prato o Clube Concordiense de
Tiro ao Alvo, Caça e Pesca – Concórdia/SC – Delegado: Valdomiro Fernando Sardi Merlo;
22) 15/03/2012 - Incluído como Local Expresso da Liga Nacional de Tiro ao Prato a ATIRA – Associação de
Tiro Assuense – Assu/RN – Delegado: Jovane Pereira Dantas Wanderlei;
23) 13/04/2012 - Incluído como Local Expresso da Liga Nacional de Tiro ao Prato o Medianeira Country
Clube – Medianeira/PR – Delegado: Ademir Matté;
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24) 04/06/2012 – Modificada a redação do item 2.11 do regulamento, introduzindo a nova sistemática de
homologação de resultados em provas da Liga Nacional de Tiro ao Prato, cujo item 2.11 passa a ter a
seguinte redação:
2.11) Lançamento e Validação dos Resultados
Os resultados obtidos em todas as provas, obrigatoriamente deverão ser lançados na súmula eletrônica
de cada competidor, através da intranet da Liga Nacional, a fim de que a competição se desenvolva de
forma clara e transparente em todos os clubes e UF’s participantes. As súmulas eletrônicas das provas
expressas e presenciais da Liga Nacional deverão ser anotadas pelo Delegado Local ou seu preposto,
lançando série por série, prato por prato, de cada atirador, após finalizada cada série ou certame de 100
(cem) pratos. As súmulas em papel serão assinadas pelos competidores e juízes ao final de cada série e
ficarão arquivadas sob a guarda do Delegado Local até o final do campeonato (play off), quando poderão
ser inutilizadas. Este sistema de súmula eletrônica facilitará a apuração dos desempates pelo critério
“count back”.
Os resultados deverão ser lançados a partir das 8h do sábado até as 18h do domingo da realização da
prova, obedecendo o horário de Brasília/DF, quando o sistema será bloqueado não aceitando mais
lançamentos pelos Delegados Locais. Será disponibilizado um telefone e um acesso remoto via MSN ou
skype, com o funcionário da Liga Nacional que ficará de plantão em todas as etapas, para conhecer e
solucionar todas as dúvidas e problemas que eventualmente surjam no decorrer da prova quanto à
correta utilização dos sistemas da Intranet da Liga Nacional.
A Diretoria Técnica da Liga Nacional de Tiro ao Prato adotará o seguinte procedimento para homologação
dos resultados de cada etapa: 1) Todos os resultados nas diferentes modalidades, categorias e classes,
serão homologados somente no terceiro dia útil contado após o final da etapa expressa, através de nota
publicada no site www.tirobrasil.com.br; 2) Os clubes organizadores (locais expressos) terão até o
primeiro dia útil após o final da etapa expressa para enviar as suas demandas por correções e/ou
inclusões de resultados lançados (ex.: lançamento de resultados que não foram possíveis por problemas
técnicos de acesso à Internet, etc); 3) O segundo dia útil servirá para os competidores checarem
definitivamente seus resultados no site, sendo que as reclamações por parte dos competidores deverão
ser feitas por e-mail, para o seguinte endereço: tecnico@tirobrasil.com.br, aos cuidados do Diretor
Técnico da Liga Nacional de Tiro ao Prato.
Lembramos que os clubes organizadores têm a obrigação de permitir que os atiradores chequem seus
resultados durante a prova, através de um monitor de TV ou telão e que os atiradores são responsáveis
pela conferência dos lançamentos de seus resultados.
A redação substituída é a seguinte (em vermelho):
2.11) Lançamento dos Resultados
Os resultados
imediatamente
para todos os
lançamento de
dos mesmos.

obtidos em todos os Locais Expressos, obrigatoriamente deverão ser lançados
após o término de cada série, a fim de que a competição se desenvolva de forma clara
clubes e UF’s participantes. Os competidores são responsáveis pela verificação do
seus resultados. Após o término da etapa, serão desconsiderados pedidos de alteração

Os resultados só poderão ser lançados a partir das 8h do sábado até as 18h do domingo da realização da
prova, obedecido o horário de Brasília, quando o sistema será bloqueado não aceitando mais
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lançamentos. Será disponibilizado um telefone e um acesso remoto via MSN ou skype, com o funcionário
da Liga Nacional que ficará de plantão em todas as etapas, para conhecer e solucionar todas as dúvidas e
problemas que eventualmente surjam no decorrer da prova quanto à correta utilização dos sistemas da
Intranet da Liga Nacional.
As súmulas das provas expressas e presenciais da Liga Nacional serão eletrônicas, onde o Delegado Local
ou seu preposto deverão lançar série por série, prato por prato, de cada atirador após cada série
finalizada. As súmulas em papel serão assinadas pelos competidores e juízes ao final de cada série e
ficarão arquivadas sob a guarda do Delegado Local até o final do campeonato (play off), quando poderão
ser inutilizadas. Este sistema de súmula eletrônica facilitará a apuração dos desempates pelo critério
“count back”.
25) 04/06/2012 - Incluída redação no último parágrafo do item 2.8.2 – Etapa Regional – Presencial
Obrigatória: “Toda a arrecadação da Liga Nacional com as inscrições nas etapas regionais (via boleto ou
no local da prova), será repassada ao clube anfitrião e deverá obrigatoriamente ser revertida em
prêmios aos participantes daquela etapa.”
26) 25/06/2012 - Incluído como Local Expresso da Liga Nacional de Tiro ao Prato a Associação Baiana de Tiro
– Salvador/BA – Delegado: Marcelo Lima Neves;
27) 02/07/2012 - Incluído como Local Expresso da Liga Nacional de Tiro ao Prato o Country Clube de Goiás –
Aparecida de Goiânia/GO – Delegado: Ary Marcio Venturinelli;
28) 05/07/2012 - Incluído como Local Expresso da Liga Nacional de Tiro ao Prato o Clube de Caça e Pesca de
Maringá – Maringá/BA – Delegado: João Henrique Vilela de Andrade;
29) 16/11/2012 – Corrigido erro de digitação na redação no parágrafo quarto do item 2.6.3.1 do
regulamento, cujo item 2.6.3.1 passa a ter a seguinte redação:
“Devido ao fato da Etapa Regional ser pré-requisito para credenciar o competidor para a participação no
Play-off (item 2.8.3), a Liga Nacional considera a possibilidade do competidor, por qualquer motivo, não
conseguir participar da sua Etapa Regional, bem como de outras Etapas Regionais espalhadas pelas
cinco regiões geográficas acima descritas. Se, e somente se, acontecer este fato, a Liga Nacional irá
considerar como Etapa Regional o pior resultado obtido pelo competidor nas etapas expressas, além
dos 05 (cinco) melhores resultados que compõem seu ranking das etapas expressas até no máximo a 8ª
(oitava) etapa por ele participada. Para que isso seja possível, o competidor que não participar da Etapa
Regional, deverá ter o mínimo de 08 (oito) participações em etapas expressas. Se tiver mais que 08
(oito) etapas, o sistema irá considerar o 8º (oitavo) melhor resultado como Etapa Regional.”
A redação substituída é a seguinte (em vermelho):
“Devido ao fato da Etapa Regional ser pré-requisito para credenciar o competidor para a participação no
Play-off (item 2.8.3), a Liga Nacional considera a possibilidade do competidor, por qualquer motivo, não
conseguir participar da sua Etapa Regional, bem como de outras Etapas Regionais espalhadas pelas
cinco regiões geográficas acima descritas. Se, e somente se, acontecer este fato, a Liga Nacional irá
considerar como Etapa Regional o pior resultado obtido pelo competidor nas etapas expressas, além
dos 05 (cinco) melhores resultados que compõem seu ranking das etapas expressas até no máximo a 8ª
(oitava) etapa por ele participada. Para que isso seja possível, o competidor que não participar da Etapa
Regional, deverá ter o mínimo de 08 (oito) participações em etapas expressas. Se tiver mais que 08
(oito) etapas, o sistema irá considerar o 8º (oitavo) pior resultado como Etapa Regional.”
30) 16/11/2012 – Modificada e redação item 2.5 do regulamento, sendo que foi corrigido o nome da
espingarda “automática” para “semi-automática”, e esclarecido que o repasse de munição é exclusivo
para a prova e treinamentos, cujo item 2.5 passa a ter a seguinte redação:
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2.5) Munição e Armas
Somente será permitido o uso de cartuchos novos, com máximo de 24 gramas de chumbo 7½ ou mais
fino. Não serão aceitos cartuchos recarregados. Os clubes que estiverem sediando as etapas da “Liga
Express” ou da etapa regional, ou do Play-off, deverão ter estoque de cartuchos para repasse aos
participantes, objetivando o uso exclusivo naquela prova e treinamentos. As espingardas deverão ser
calibre 12, sendo que espingardas semi-automáticas somente serão permitidas quando contiverem o
limitador de ejeção de cartucho ou se o atirador posicionado ao lado no qual ela ejeta o cartucho
deflagrado seja avisado previamente e dê o seu consentimento.
A redação substituída é a seguinte (em vermelho):
2.5) Munição e Armas
Somente será permitido o uso de cartuchos novos, com máximo de 24 gramas de chumbo 7½ ou mais
fino. Não serão aceitos cartuchos recarregados. Os clubes que estiverem sediando as etapas da “Liga
Express” ou da etapa regional, ou do Play-off, deverão ter estoque de cartuchos para a venda aos
participantes. As espingardas deverão ser calibre 12, sendo que espingardas automáticas somente serão
permitidas quando contiverem o limitador de ejeção de cartucho ou se o atirador posicionado ao lado
no qual ela ejeta o cartucho deflagrado seja avisado previamente e dê o seu consentimento.
31) 16/11/2012 – Modificada e redação item 2.3.3 do regulamento, sendo que foi deixado mais evidente e
responsabilidade do Presidente ou Responsável pelo Clube Organizador, bem como deixado claro a
impossibilidade das unidades jurisdicionais do SFPC do Exército Brasileiro estarem presentes em todas
as etapas, em cada clube organizador, para realizar a fiscalização dos produtos controlados, cujo item
2.3.3 passa a ter a seguinte redação:
2.3.3) Situação do atirador perante os SFPC’s do Exército Brasileiro
O atirador que não estiver legalmente habilitado para a prática do tiro ao prato (CR e guia de tráfego de
arma – dentro da validade), não poderá participar de Eventos da Liga Nacional. A fiscalização deste
requisito deverá obrigatoriamente ser exercida pelo Presidente ou Responsável pelo clube organizador
(Local Expresso), pelo Delegado Local da Liga Nacional de Tiro ao Prato e, quando possível, pelas
unidades jurisdicionais dos SFPC’s do Exército Brasileiro, sendo esta última desobrigada à estar presente
em todas as etapas promovidas naquele local expresso.
A redação substituída é a seguinte (em vermelho):
2.3.3) Situação do atirador perante os SFPC’s do Exército Brasileiro
O atirador que não estiver legalmente habilitado para a prática do tiro ao prato (CR e guia de tráfego de
arma – dentro da validade), não poderá participar de Eventos da Liga Nacional. A fiscalização deste
requisito deverá ser exercida pelo clube organizador (Local Expresso) e pelas unidades dos SFPC’s do
Exército Brasileiro, descabendo à Liga Nacional qualquer responsabilidade pelo descumprimento de tal
obrigação.
32) 16/11/2012 – Em arbitral técnico realizado em 22/11/2012, e considerando as condições operacionais
do clube organizador, foi modificada a redação item 2.6.4, modificando os critérios de alocação das
séries para fins de resultado do Play-off – Etapa Final, cujo item 2.6.4, para a ter a seguinte redação:
2.6.4) Play-off - Etapa Final:
O Play-off (Etapa Final) será uma etapa presencial obrigatória, aberta para todos os competidores
filiados, realizada em três dias, sendo que os competidores poderão optar por cumprir suas provas em
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qualquer um desses dias, exceto na modalidade TRAP200, onde os competidores obrigatoriamente
deverão atirar: a) 100 pratos no primeiro dia e 100 pratos no segundo dia, ou; b) 100 pratos no segundo
dia e 100 pratos no terceiro dia, ou; c) 100 pratos no primeiro dia e 100 pratos no terceiro dia. Os
participantes do TRAP DOUBLE deverão cumprir a prova com 100 pratos em qualquer um dos três dias.
Reserva-se à Diretoria Técnica o direito de deliberar sobre casos especiais onde algum competidor
necessite cumprir a modalidade TRAP200 em um único dia, dentro dos três dias de competição.
Somente terá direito à premiação final os atiradores credenciados de acordo com o ítem 2.8.3 deste
regulamento.
A redação substituída é a seguinte (em vermelho):
2.6.4) Play-off - Etapa Final:
O Play-off (Etapa Final) será uma etapa presencial obrigatória, para os competidores credenciados,
realizada em dois dias. Os atiradores atirarão obrigatoriamente a primeira metade dos pratos no sábado e
a segunda no domingo. Os participantes do TRAP 100 farão 02 (duas) séries de 25 pratos no sábado e
duas no domingo. Os participantes do TRAP 200 farão 04 (quatro) séries de 25 pratos no sábado e 04
(quatro) séries de 25 pratos no domingo. Nesse caso, serão consideradas as duas primeiras séries de cada
um dos dias para compor o resultado do TRAP 100 (serão as séries número 1, 2, 5 e 6 das 8 componentes
do TRAP 200) Os participantes do TRAP DOUBLE farão uma série de 50 pratos no sábado e outra no
domingo.
33) 16/11/2012 – Em arbitral técnico realizado em 22/11/2012, foi modificada a redação dos parágrafos
primeiro e segundo do ítem 2.8.3, modificando os critérios de premiação do Play-off – Etapa Final, cujos
parágrafos descritos no item 2.8.3, passam a ter a seguinte redação:
2.8.3) Play-off da Liga Nacional – Etapa Final – Presencial Obrigatória
Serão premiados individualmente com troféus, os atiradores classificados até o terceiro lugar em todas as
categorias e classes da Liga Nacional de Tiro ao Prato – Modalidades Trap Americano e Trap Americano
Double, após o Play-off. Os campeões em cada categoria e classe serão inseridos no “Hall da Fama” da
Liga Nacional de Tiro ao Prato, tendo sua foto e seus escores publicados de maneira perene no site da Liga
Nacional (www.tirobrasil.com.br).
A Liga Nacional fará um fundo de reserva, destinando um percentual da arrecadação de cada etapa, para
premiação final dos 05 (cinco) melhores colocados credenciados de cada modalidade, categoria e classe.
Caso sejam viabilizados patrocinadores para a Liga Nacional, além dos troféus e prêmios individuais,
poderão haver sorteios de bons prêmios entre os participantes do Play-off, sempre visando incentivar os
competidores a buscarem o direito de participar do Play-off, tendo participado do número mínimo de
“Provas Express” e Etapa Regional.
Poderá participar do Play-off, qualquer competidor filiado, por esta ser uma etapa normal, porém terá
credenciamento para a premiação final, o competidor que tenha participado no mínimo de 05 (cinco)
etapas da “Liga Express” das 10 (dez) previstas para o ano de 2012 e da etapa Regional, que é presencial
obrigatória, ou que tenha utilizado o critério R8. A divulgação dos critérios para definição dos locais de
realização das etapas Regionais será feita até 31/01/2012, sendo que os clubes interessados terão até
29/02/2012 para apresentar suas propostas à Liga Nacional.
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Atiradores com participação em menos de 05 (cinco) etapas expressas, ou que não tenham participado
em etapas regionais, poderão vigorar no Ranking da Liga Nacional e participar do play-off, porém sem a
possibilidade de disputar o título no Play-off da Liga Nacional.
A redação substituída é a seguinte (em vermelho):
2.8.3) Play-off da Liga Nacional – Etapa Final – Presencial Obrigatória
Serão premiados individualmente com troféus e prêmio em dinheiro ou munição, os atiradores
classificados até o terceiro lugar em todas as categorias e classes da Liga Nacional de Tiro ao Prato –
Modalidades Trap Americano e Trap Americano Double, após o Play-off. Os campeões em cada categoria
e classe serão inseridos no “Hall da Fama” da Liga Nacional de Tiro ao Prato, tendo sua foto e seus escores
publicados de maneira perene no site da Liga Nacional (www.tirobrasil.com.br).
A Liga Nacional fará um fundo de reserva, destinando um percentual da arrecadação de cada etapa, para
premiação final dos 03 (três) melhores colocados de cada categoria e classe. Caso sejam viabilizados
patrocinadores para a Liga Nacional, além dos troféus e prêmios individuais, poderão haver sorteios de
bons prêmios entre os participantes do Play-off, sempre visando incentivar os competidores a buscarem o
direito de participar do Play-off, tendo participado do número mínimo de “Provas Express” e Etapa
Regional.
Poderá participar do Play-off, o competidor que tenha participado no mínimo de 05 (cinco) etapas da
“Liga Express” das 10 (dez) previstas para o ano de 2012 e da etapa Regional, que é presencial obrigatória.
A divulgação dos critérios para definição dos locais de realização das etapas Regionais será feita até
31/01/2012, sendo que os clubes interessados terão até 29/02/2012 para apresentar suas propostas à
Liga Nacional.
Atiradores com participação em menos de 05 (cinco) etapas expressas poderão vigorar no Ranking da Liga
Nacional, porém sem a possibilidade de disputar o título no Play-off da Liga Nacional.
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