
 

 

  



 

FEDERAÇÃO DE TIRO DE MATO GROSSO 
REGULAMENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE TIRO  

MODALIDADE TRAP AMERICANO SINGLE E DOUBLE - TEMPORADA 
2022 

 
 

 I - Objetivos 
 

a) Regulamentar o Campeonato Estadual de Tiro Realizado pela FEDERAÇÃO 
MATO-GROSSENSE DE TIRO e seus Clubes Filiado, nas Modalidades Trap Americano 
SINGLE / DOUBLE / 200 para a temporada de 2022; 

 
b) Incentivar a prática do Tiro, em âmbito estadual, através de competições 

realizadas simultaneamente em diversas cidades (sistema Campeonato “On Line”), com 
a unificação via internet de todos os resultados, com exceção das etapas regionais e da 
etapa final, que serão obrigatoriamente presenciais em lugares pré-definidos; 

 
c) Difundir a prática do Tiro entre os jovens e mulheres, evidenciando o Estado do 

Mato Grosso, como o maior celeiro para a captação e formação de novos talentos para 
o Tiro Brasileiro. 
 

II - Desenvolvimento da Competição. 
 

a) Definições de termos que serão comumente utilizados no Campeonato estadual 
de Tiro; 

 
b) Local On-Line: Cidades onde estão situados os clubes filiados à FTMT, que sediam 

concomitantemente as competições em diversas Cidades. Em uma mesma etapa 
existirão diversos locais on-line realizando o evento nas mesmas datas e horários e o 
resultado será lançado no decorrer do evento e apurado após finalizados os 
lançamentos e conferências de todos os escores dos competidores, obtidos em todos os 
locais, através de um acesso restrito dos Delegados Locais à Intranet da FTMT, através 
do sítio eletrônico: www.ftmt.org.br 

 
c) Delegados Locais: São atletas experientes no Tiro e de ilibada conduta esportivas 

dentro dos clubes filiados, convidados pelo Diretor Técnico da FTMT ou Indicado pelo 
Presidente do Clube, podendo ser um para cada modalidade, cuja função é orientar o 
clube (organizador on line) para o andamento adequado das etapas. Dentre as suas  

 
 

 



 

d) atividades constam: conferir se as penadas, máquinas de Trap, pratos e demais 
espaços  

 
e) destinados ao campeonato, tudo conforme Regulamentação Oficial Modalidade 

Temporada 2022 constante no site www.tirobrasil.com.br, fazendo valer o presente 
regulamento e relatar ao Diretor Técnico da FTMT, críticas e sugestões que sejam feitas 
formalmente por atletas ou pelo clube (organizador). O aceite da função de Delegado 
Local é voluntário e não remunerado. 
 

III - MODALIDADES ON LINE 
 

O campeonato na MODALIDADE de Trap Americano será realizado na temporada 
de 2022 de forma presencial e On-Line e seguira todas as regras Oficiais para o Trap 
Americano descritas no regulamento da Liga Nacional de Trap, constante no Site 
www.tirobrasil.com.br temporada 2022, respeitando os ajustes deste regulamento. 
 

Trap Single - (100 pratos), serão necessariamente atirados 100 pratos individuais 
em quatro séries de 25 cada; 
 

Trap Single (200 Pratos) - para esta prova, o atleta que atirar o Trap Single (100 
pratos) em regra aproveitará estes pratos para os primeiros 100 pratos do Trap Single 
(200 pratos), sendo que PODERÁ o atleta, antes do primeiro disparo do Trap Single (100 
pratos) recusar este aproveitamento, obrigando-se assim, a fazer os 200 disparos para 
a prova do Trap Single (200); 
 

Trap Double - (100 pratos), serão necessariamente atirados 100 pratos que sai 
02 (dois) ao mesmo tempo em duas séries de 50 cada; 
 
 

Trap Single 100 teremos as divisões em Classes 
 

ü Damas em conjunto com Júnior até 18 anos; 
ü Classe AA - acima de 94 pratos; 
ü Classe A - de 87 até 93,99 pratos; 
ü Classe B -de 81 até 86,99 pratos e; 
ü Classe C - até 80,99 pratos  

 
 
 
 
 
 



 

Trap Single 200 teremos as divisões em Classes 
ü Damas em conjunto com Júnior até 18 anos,  
ü Classe A --acima de 93 partos;  
ü Classe B - até 92,99 partos. 

 
Trap Double teremos as divisões em Classes 
 

ü Damas/Júnior até 18 anos 
ü Classe A - (acima de 83 partos);  
ü Classe B - (até 82.99 partos). 

 
As divisões de classes para os atletas que já participam do campeonato, serão 

obtidas com base no ranking da temporada de 2021 constante no Site da FTMT, obtidas 
com base na média das 04 maiores pontuações, e caso tenha participado de menos 
provas, a média será somente destas, ou seja, caso tenha participado somente de 02 
duas provas a média será destas únicas duas provas, e para os atiradores que nunca 
participaram a Classe será com base na primeira prova que competirem na temporada 
2022. 
 

Trap Família – O Trap Família será composto por uma dupla que 
necessariamente deverá ser pai e filho(a); ou mãe e filho(a); irmãos, casados, noivos, 
namorados ou possua qualquer relacionamento que caracterize uma união estável e 
esta dupla, depois de inscrita, permanecerá única por toda a temporada 2022. 
 
 

IV - DAS INSCRIÇÕES NAS PROVAS 
 

As Inscrições do Trap Americano independente do local de competição, será de: 
 

Ø R$ 75,00 para o Trap Single 100; 
Ø R$ 75,00 para o Trap Single 200 e 
Ø R$ 75,00 para o Trap Double, 

 
a) Dos valores acima o Clube Mandante no calendário de provas 2022 receberá R$ 

25,00 do valor de cada inscrição realizada para no clube que realizará a prova on-line. 
 
b) Inscrição no Local de Prova: a inscrição para as modalidades de Trap americano, 

nas provas on line, poderão ser feitas no local de prova diretamente com o delgado local  
 
 
 



 

c) no dia do evento, com valor de R$ 100,00 (cem reais) e deste valor também será 
repassado R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao clube Mandante no calendário 2022. 

 
d) Isenção da Terceira Inscrição: os atletas que se inscreverem para mais de duas 

modalidades de Trap Americano serão isentos de pagamento da Terceira Inscrição. 
 
e) Pagamento dos Pratos: os pratos utilizados deverão ser pagos diretamente ao 

clube em que forem competir. 
 
f) Desistência do competidor no decorrer da prova: O competidor que não 

completar a prova terão seus resultados lançados até o momento da sua efetiva 
participação e terão seus resultados zerados naquela(s) modalidade(s) onde 
ocorreu(ram) a(s) desistência(s), bem como terá a(s) sua(s) inscrição(ões) 
excluída(s)naquela(s) modalidade(s), sem direito à devolução do valor pago pelas 
inscrições. Para o Trap Americano, a negociação sobre o desconto dos pratos não 
disparados deverá ser conduzida entre atleta interessado e secretaria do clube 
organizador do evento. 

 
g) Devolução de Valores de Inscrições: A devolução do valor de inscrição somente 

poderá ser solicitada pelos inscritos que assim requererem 15 dias antes da prova on-
line, não tendo a mesma validade para os inscritos em prova presenciais. Desta forma, 
o competidor que realizou sua(s) inscrição(ões) para etapas On-Line da temporada 2022 
e não pôde comparecer no local escolhido para competir, poderá solicitar o reembolso 
em sua conta corrente do valor pago e não utilizado, devidamente deduzido das 
despesas bancárias incorridas, independentemente de justificativa, desde que o faça 
com no mínimo 15 dias de antecedência. O procedimento é mandar um e-mail para o 
Setor Financeiro da FTMT: informando a(s) modalidade e a etapa não comparecida. O 
valor do crédito apurado será devolvido via depósito na conta corrente bancária do 
filiado. 
 

VI - Dos Locais de Prova 
 

a) Aprovação dos Locais On-Line: O clube organizador (Local On-Line) deverá 
atender aos requisitos mínimos para realização de uma etapa, sob risco de não serem 
computados na Classificação Anual e Ranking Estadual, os resultados das provas 
realizadas nesse Local On-Line. A homologação dos Locais On-Line será validada após 
análise do Diretor de Trap da FTMT, que inspecionará a execução de um check-list a ser 
cumprido pelo clube de tiro postulante. O Diretor Técnico vai avaliar a necessidade da 
homologação do Local podendo ser "in-loco" ou através de fotos ou vídeos do local. 

 
 



 

b) Delegado Local: Presença obrigatória de um Delegado Local ou seu preposto, 
homologado pelo Diretor de Trap e Diretor Técnico da FTMT, todos os custos de 
alimentação (durante a duração da prova) 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 de Trap e Técnico da FTMT, desde que seja de comum acordo entre as partes.  

 
c) Lançamento dos resultados “on-line” no site da FTMT: O Organizador (clube) 

deverá designar uma pessoa (Delegado) exclusiva para lançar os resultados na Intranet 
da FTMT, referente às etapas “On-Line” imediatamente ao final da competição, o qual 
se tornará PÚBLICO no site da FTMT após os tramites administrativos do sistema para 
classificação. O Clube filiado que, por qualquer motivo, não atenda os horários 
determinados para lançamento dos resultados na intranet da FTMT, receberá uma 
multa equivalente a 01(uma) anuidade de atirador na etapa que for identificada a 
infração, a qual deverá ser paga via boleto bancário antes do início da próxima etapa, 
sob pena de não poder ofertá-la. 

 
d) Aferição dos Clubes Sedes: Os delegados e sua Diretoria são Responsáveis 

Diretos pela Regularidade do Clube, devendo estar todas as modalidades ofertas em 
acordo com o Regulamento Oficial. 

 
e) Número Mínimo de Competidores por Local Expresso: Cada Local On-Line 

somente poderá realizar a etapa se tiver recebido as inscrições de um número mínimo 
de 02 (Dois) atletas, devido à necessidade de arbitragem (que obrigatoriamente deverá 
ser feita por atletas). Caso algum clube não atinja o mínimo de 02 (Dois) atletas inscritos, 
este deverá ter a participação de mais um atirador mesmo que fora da competição, para 
participar da arbitragem, lançando na sumula seu nome e matricula na FTMT, mantendo 
o número mínimo de 2 atletas na penada, e caso algum clube não cumpra esta regra, os 
resultados serão excluídos pela Diretoria Técnica da FTMT. 
 

VII -  MUNIÇÃO E ARMAS: 
 

a) Munição: Será permitido o uso de cartuchos novos e/ou recarregados (cápsula 
plástica), com máximo de 32 (trinta e duas) gramas de chumbo, com granulometria 7½ 
ou mais fino (8 ou 9). 

 
b) Fiscalização da Munição Recarregada: O Delegado Local em cada clube que 

ofertar as etapas expressas deverá disponibilizar uma balança digital para pesar lotes de 
10 (dez) cartuchos coletados aleatoriamente no colete, na bolsa ou em qualquer lugar  

 
 



 

c) onde o atleta armazene os cartuchos que pretende utilizar nos eventos 
expressos da Liga Nacional. O peso total da amostra de 10 (dez) cartuchos com cápsulas 
plásticas não poderá exceder 5% do peso total do cartucho novo. Sendo o limite da 
amostra superado, a penalização do atleta será competir naquele evento com cartuchos 
novos. Não serão aceitos cartuchos recarregados em cápsulas de papelão. 

 
d) Armas: As espingardas não poderão ter câmara maior que o 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 (Item 15 – 
Safety, pág. 18 das regras da ATA). Será permitido o uso de armas com calibre menor 
(Ex. Calibre 20), entretanto, para o TRAP DOUBLE não é permitido o uso de armas com 
cano calibre 12 no primeiro tiro e calibre 20 no segundo tiro, ou vice-versa. Caso o 
competidor opte por usar arma de calibre menor, os cartuchos a serem utilizados 
deverão ser novos e a quantidade de chumbo não poderá exceder 32 (trinta e duas) 
gramas de chumbo, com granulometria 7½ ou mais fino (8 ou 9). 
 

VIII - DOS TREINOS EM DIA DE PROVA 
 

a) Treinos Livres nas Etapas Expressas: Considerando que as Etapas Expressas na 
temporada 2022, serão permitidos treinos livres no decorrer da prova. Caso o "local 
expresso" (clube organizador) possua pedanas suficientes, os treinos livres poderão ser 
a qualquer momento e quantidade de disparos desejada pelo atleta. Por uma questão 
de organização e controle da secretaria, não deverão ser "misturados" numa mesma 
esquadra, atletas que estão treinando com atletas que estão competindo, e caso isso 
ocorra o atleta que estiver treinado deverá concluir os 100 disparos obrigatoriamente. 
 

IX - ETAPAS REGIONAIS: 
 

a) Condições Gerais: As Etapas Regionais poderão ser realizadas em até 02 (dois) 
clubes de tiro ao diferentes, escolhidos em assembleia, divididos em 01 (um) para região 
Sul e 01 (um) para Região Norte, devidamente filiados à FTMT,  
 

b) Período de Realização: As Etapas Regionais não poderão acontecer 
simultaneamente nas regiões. Os atletas filiados poderão participar de quantas etapas 
regionais desejar. Caso participe em mais de uma Etapa Regional, o sistema da FTMT irá 
capturar o melhor escore obtido como etapa regional, sendo que os demais resultados 
obtidos pelos atletas em etapas regionais poderão ser aproveitados como se fossem 
etapas expressas.  

 

 
 



 

X - ETAPA FINAL-ASPECTOS TÉCNICOS E ESPORTIVOS: 
 

a) Condições Gerais: A Etapa Final será uma etapa presencial obrigatória, aberta 
para todos os competidores filiados, realizada em até 04 (quatro) dias. Somente terá 
direito à participação na premiação final do campeonato os atletas que se 
credenciaram participando de no mínimo 03 (três) etapas na temporada 2022, sendo 
obrigatoriamente 01 (uma) delas uma Etapa Regional Presencial. 

 
b) Qualificação dos Competidores: Poderá participar da Etapa Final, qualquer 

competidor filiado, por esta ser uma etapa normal com premiação em medalhas, porém 
estará credenciamento para a premiação final (troféus e demais prêmios), o competidor 
que tenha participado no mínimo 03 (três) etapas na temporada 2022, sendo 
obrigatoriamente 01 (uma) delas uma Etapa Regional Presencial. Atletas com 
participação em menos de 03 (três) etapas, ou que não tenham participado de uma 
etapa regional, poderão vigorar no Ranking Estadual e participar da Final, porém sem a 
possibilidade de disputar o título da competição denominado CAMPEONATO ESTADUAL 
DE TIRO,  

 
c) Critério para Classificação Final após Final: Sagrar-se-á Campeão do 

CAMPEONATO ESTADUAL DE TIRO, nas diversas modalidades, categorias e classes, o 
competidor(a) que tenha o maior somatório: dos 02 (dois) melhores resultados das 
etapas On-Line, com o dobro do resultado da melhor etapa regional (caso tenha 
participado em mais de uma) e, com o triplo do resultado da Final. O atleta que 
participar de mais de uma Etapa Regional poderá utilizar os resultados descartados 
destas Regionais como resultado de prova On-Line. 
 

Critério de Desempate da Final: Fica definido como critério de desempate da 
competição denominada CAMPEONATO ESTADUAL DE TIRO, a seguinte ordem: a) 
Melhor escore obtido na Etapa Final; b) Melhor escore obtido na melhor Etapa Regional; 
c) Maior escore obtido na Etapas Regionais não aproveitadas; d) Se ao final de todos 
estes critérios ainda persistir o empate, ficará na frente o atirador mais velho. 
 

XI - Arbitragem nas Etapas On-Line 
 

a) No mínimo, 01 (um) atleta filiado à FTMT fará a arbitragem em cada prova, um 
observando e anotando a súmula.  

b) 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 atletas. É vedada a condução da prova de forma  

 
 
 



 

c) exclusiva por funcionários dos clubes participantes do certame, sob pena de 
anulação dos resultados. Recomenda-se que nas inscrições das esquadras exista uma 
previsão de horário pré-determinado para início, visando facilitar a alocação de atletas 
na função de árbitro.  

 
d) Premiação da Competição: FTMT fará a Premiação dos competidores de forma 

unificada, com base em todos os resultados, serão premiados os atletas classificados até 
o terceiro lugar, dentro de cada categoria e classe, todos terão sua pontuação laçada 
para o Campeonato Estadual de Tiro, e todos os atiradores que competiram na prova 
local e também on-line disputarão a premiação única que FTMT enviara ao clube em até 
30 dias depois de concluída a prova. 

 
e) Premiação das Etapas Regionais e Final – Presencial Obrigatória: A premiação 

será feita ao final da prova ou no evento de encerramento. A FTMT enviará ao clube 
anfitrião medalhas, que serão entregues aos três primeiros colocados de cada 
modalidade, categoria e classe. À critério do clube anfitrião, poderão haver outros tipos 
de premiações e incentivos, viabilizados regionalmente pelo clube anfitrião da Etapa 
Regional. Os troféus e medalhas de atletas que não estejam presentes no momento da 
premiação, ficarão guardados e sob responsabilidade do clube sede do evento. No 
entanto, caberá ao atleta ausente a obrigação de entrar em contato com o 
representante deste clube, num prazo máximo de 30 dias, para verificar como será feita 
a entrega dos mesmos. 
 

Prazo para Homologação dos Resultados das Etapas On-Line: A Diretoria Técnica 
da FTMT adotará o seguinte procedimento para homologação dos resultados:  

a) Todos os resultados apurados na Etapa, nas diferentes modalidades, 
categorias e classes, serão homologados em até 15 dias contados após o final da 
competição, através de nota publicada no site www.ftmt.org..br; 

b) A Diretoria Técnica e o Setor de Informática da FTMT terão até o décimo dia 
útil após o final da competição para auditar, conferir e corrigir os resultados 
conquistados por cada competidor. 
 

Documentação da competição do local On-Line: As súmulas em papel de cada 
local on-line deverão ser mantidas no arquivo de cada Delegado Local para eventuais 
conferências, se necessárias.  
 

XII - LANÇAMENTO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS: 
 

a) Súmulas Eletrônicas: Os resultados obtidos em todas as provas,  
 
 



 

b) obrigatoriamente deverão ser lançados na súmula eletrônica de cada 
competidor, através da intranet da FTMT, IMEDIATAMENTE, a fim de que a competição 
se desenvolva de forma clara e transparente em todos os clubes participantes. As 
súmulas eletrônicas das provas On-Line e presenciais da FTMT deverão ser digitadas 
pelo Delegado Local ou seu preposto, lançando série por série, de cada atleta. As 
súmulas em papel serão assinadas pelos competidores e árbitros ao final de cada 
competição e ficarão arquivadas sob a guarda do Delegado Local até o final do 
campeonato (Etapa Final), quando poderão ser inutilizadas. Este sistema de súmula 
eletrônica facilitará a apuração dos desempates  

 
c) Horários para Lançamentos dos Resultados: Os resultados poderão ser lançados 

a partir do início do Evento até as 22h00mindo domingo da realização das etapas On-
Line, obedecendo o horário Local-MT, quando o sistema será bloqueado não aceitando 
mais lançamentos efetuados pelos Delegados Locais, Será disponibilizado um telefone 
celular com acesso ao whatsapp, número (66) 99985-1030 com atendimento pelo – 
Diretor Técnico de Trap ou ainda de um preposto da FTMT 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 FTMT. 

 
d) Homologação dos Resultados nas Etapas On-Line: A Diretoria Técnica da FTMT 

adotará o seguinte procedimento para homologação dos resultados de cada etapa: a) 
Todos os resultados nas diferentes modalidades, categorias e classes, serão 
homologados em até 15 dias contado após o final da etapa On-Line, através de nota 
publicada no site www.ftmt.jus.br; b) Os clubes organizadores (locais) terão até o quinto 
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); c) O sexto dia útil servirá para os 
competidores checarem definitivamente seus resultados no site, sendo que as 
reclamações por parte dos competidores deverão ser feitas por whatsapp, número (66) 
99985-1030 aos cuidados do – Diretor Técnico de Trap da FTMT. 

 
e) Troca de Local On-Line: O atleta poderá solicitar a troca do local on-line onde 

originalmente realizou sua inscrição antecipada no site da FTMT, na seguintes 
circunstâncias: 

 
f) Antes de iniciar o evento: Se a solicitação de troca ocorrer até 05 (cinco) dias 

antes do início do evento, a solicitação poderá ser realizada pelo atleta diretamente com 
o setor de cadastros da FTMT, através de mensagens via whatsapp, e/ou e-mail. 

 
 



 

g) Possibilidade de o competidor participar no mesmo evento em locais expressos 
diferentes: Por liberalidade do atleta, o mesmo poderá optar em competir num mesmo 
evento, em locais on-line diferentes, desde que respeitadas os regulamentos de cada 
modalidade, a exemplo clubes que não possuem máquina de Trap Double. 

 
h) Acesso à Internet: É de conhecimento da FTMT, que nem todos os locais on-line 

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 FTMT. 
Recomendamos a instalação de internet via rádio nestas localidades onde não há 
disponibilidade de sinal via telefone fixo ou móvel. 

 
XIII - CALENDÁRIO DA COMPETIÇÃO 

 
O CAMPEONATO ESTADUAL DE TIRO DA -FTMT, temporada 2022, será 

realizada em 06 (SEIS) etapas, sendo: 
 

03 (TRÊS) etapas On-Line, onde cada competidor filiado à FTMT poderá competir 
em seu próprio clube, desde que este clube seja local On-Line homologado pela FTMT e 
a etapa esteja sendo ofertada naquele clube, no calendário da FTMT. O Filiado poderá 
competir em qualquer outro clube filiado à FTMT, desde que a Diretoria deste clube 
aceite. Poderão ser respeitadas decisões dos Clubes Locais em ofertar determinadas 
etapas em apenas um único clube, desde que coincidentes com Etapas do Campeonato 
Estadual. 
 

02(duas) etapas regionais, sendo uma obrigatória para ranking final, de acordo 
com a distribuição geográfica discriminada neste regulamento e que deverá ser 
realizada em cada região em data definida neste Regulamento. 
 

01(uma) etapas final, e que deverá ser realizada em Local e data definida neste 
Regulamento. 
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