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CAMPEONATO BAIANO DE TRAP 2017 

 

REGRAS BÁSICAS: 
1. Formato do Campeonato FBTE 2017: Total de 8 (oito) etapas, sendo 05 (cinco) etapas on-line, 02 

(duas) etapas “regionais” (01 na Região Leste e 01 na Região Oeste) e a etapa FINAL (presencial 
obrigatória). Para a classificação final serão considerados 5 (cinco) resultados válidos, sendo a soma 
dos 3 (três) melhores resultados das etapas on-line (peso 1) somado ao resultado de 01 Regional 
(peso 2) e da Final (peso 2). 

2. As pontuações válidas para as etapas on-line terão “peso 1” e a etapas Regionais e Final terão 
“peso 2”. 

3. Sagrar-se-á Campeão da FBTE, nas diversas modalidades, categorias e classes, considerando 
descartes, validação e “pesos”, o competidor que tenha o maior somatório dos 3 (três) melhores 
resultados das etapas on-line mais o resultado de 01 (uma) etapa regional (multiplicado por 2) e a 
etapa final (multiplicado por 2). 

4. Definição das Classes: O Ranking da FBTE 2016 servirá para definir as classes dos atletas para a 
temporada de 2017. O resultado do Ranking da FBTE 2016 é definido através do somatório dos 4 
(quatro) melhores resultados do atleta na temporada dividido por 4 (quatro). Os atletas que não 
tiverem realizado 4 etapas em 2016, bem como os iniciantes, serão classificados pelo resultado de 
sua primeira prova/participação no Campeonato Baiano de 2017. A migração para classes superiores 
será admitida de acordo como o §8º do Art 6º do Regulamento – FBTE, devendo ser solicitado 
(podendo ser via e-mail ao Dir. Técnico) até à data de 30.JAN.2017 – segunda-feira, 
impreterivelmente. 

5. Modalidade TOP 50: A modalidade TOP 50 também existirá em 2017 e somente poderá ter a 
participação de atletas, principiantes ou não, que não participem de nenhuma outra modalidade de 
Trap (TOP 100, 200 ou Double), podendo,porém, “migrar” para modalidades “superiores” até antes da 
realização da 2ª Etapa do Campeonato, sem retorno ao TOP 50 na temporada em curso, devendo 
encaminhar solicitação (podendo ser via e-mail) ao Dir. Técnico. 

6. Quantidade e sequência de disparos: Os Atletas que se inscreverem nas modalidades TOP 100 e 
TOP 200 efetuarão apenas 200 disparos, considerando as 4 (quatro) primeiras séries, num total de 
100 disparos, válidos para o resultado e classificação da modalidade TOP 100. 

6.1 - Os Atletas que se inscreverem somente na modalidade TOP 200, CONCORRERÃO 
AUTOMATICAMENTE TAMBÉM PELA MODALIDADE TOP 100 e efetuarão apenas 200 disparos, 
considerando as 4 (quatro) primeiras séries, num total de 100 disparos, válidos para o resultado e 
classificação da modalidade TOP 100. O Atleta estando inscrito na modalidade TOP 100 CBTE e/ou 
LNTP, fará  aproveitamento desses disparos para o TOP 200 (incluso TOP 100) FBTE, significando 
que o TOP 200 / FBTE será definido por suas 8 primeiras séries atiradas na etapa. 

6.2– Seqüência de Modalidades: A exemplo do prescrito nos Regulamentos da CBTE e LNTP,     
       atletas que se inscreverem nas modalidades TOP 100 e TOP 200, OBRIGATORIAMENTE    
       deverão atirar inicialmente a modalidade TOP 100 e depois desta completarão a modalidade    
       TOP 200, sob pena de impugnação e anulação dos resultados.  
       Double independe dessa sequência.  

a) Caso a Coordenação confirme divergência nos lançamentos, ou inversão, os resultados serão 
impugnados. 

6.3- Os Atletas que se inscreverem na modalidade DOUBLE, estando também inscritos pelos                                     
Campeonatos da CBTE e/ou LNTP, considerarão os mesmos disparos para o Campeonato FBTE. 

 

7. Requisitos Mínimos de Clubes Para Sediar Etapa Final: 
    Ter em operação 02 (duas) Pedanas de Trap Single e 01 (uma) Pedana de Trap Double       
    (podendo ser conjugada com uma das Pedanas de Trap Single). 
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8. Valores de inscrições / rateios - FBTE: 

 TOP   50:..........................................R$   25,00 
 TOP 100:..........................................R$   50,00 
 TOP 200  (Incl. TOP 100):.................R$ 100,00 
 DOUBLE:..........................................R$   50,00 
 Equipe:.............................................R$ 100,00        
 OBS: Dama, Júnior e P-Atleta......... ISENTO 
 

 
9. Categorias e Classes. 
 
9.1. Categorias. 
 
9.1.1 Categorias Singles: 

 
As provas TOP 50 serão disputadas em “categoria única”. 
 

     As provas TOP 100 e TOP 200 serão disputadas nas seguintes categorias:  
  
     Júnior Masculino e Feminino (Lady Júnior):……….Até 18 anos. 
     Sênior – Classes AA, A, B e C:.............................De 19 a 54 anos. 
     Dama (Lady):.......................................................A partir de 19 anos. 
     Máster:................................................................De 55 a 64 anos. 
     Veterano:.............................................................A partir de 65 anos. 
     Para-atleta (M/F):.................................................Idade livre. 

 
9.1.2 Categorias Doubles: 

  
         As provas de “doubles” serão disputadas nas seguintes categorias: 
  

    Júnior Masculino e Feminino (Lady Júnior):….…….Até 18 anos. 
    Sênior – Classes A, B e C:....................................De 19 a 54 anos. 
    Dama (Lady):.......................................................A partir de 19 anos. 
    Máster / Veterano:................................................A partir de 55 anos. 
 

9.1.3 Mudança Compulsória de Categoria: 
  

         Os atletas que completarem a idade limite de sua Categoria antes da data de realização da Etapa    
         Final da temporada, deverão iniciar a nova temporada já na nova Categoria, cabendo ao atleta   
         notificar ao Diretor Técnico antes do início da 1ª etapa da temporada. 
 
 
9.2. Classes. 
 
9.2.1 Classes Singles (Top 100 e Top 200): 

Sênior AA:………………………………………………Igual ou superior a 95%. 
Sênior A:..............................................................Igual ou superior a 90% até 94,99%. 
Sênior B:..............................................................Igual ou superior a 80% até 89,99%. 
Sênior C:..............................................................Até 79,99%. 

 
9.2.2 Classes Doubles: 

Sênior A:..………………………………………………Igual ou superior a 85%. 
Sênior B:..............................................................Igual ou superior a 70% até 84,99%. 
Sênior C:..............................................................Até 69,99%. 
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10.  EQUIPES 

       As Equipes por Clube serão definidas, a cada Etapa, pelos três atiradores que      
       fizerem a melhor pontuação na Prova TRAP - TOP 100.  
                        
 

11.  DESEMPATE 

         Regra “Count Back”  
         Qualquer empate a ser quebrado por esse método, deve ser decidido como segue:  

a) O escore da última série de 25 pratos (Trap Double, 25 doubles) deve ser comparado. O 
vencedor é o atleta com o maior escore nessa série; 

b) Em caso do empate permanecer, a série anterior à última deve ser comparada e, se 
continuar o empate, a série anterior à esta e assim por diante, e 

c) Se os resultados de todas as séries forem iguais, o empate deve ser decidido por contagem 
regressiva desde o último ao primeiro prato da última série (e se necessário, da série 
anterior à última, etc.) até que um “zero” seja encontrado. O atleta com o menor número de 
acertos em sucessão antes do “zero”, ou seja, o atleta que tiver errado por último 
dentro da série, será o perdedor. 

 
 
12- PLANILHAS DE MARCAÇÃO 

a) O Clube deverá disponibilizar as planilhas de marcação padrão LNTP/CBTE , a coordenação 
não aceitará outro tipo de planilha, devendo conter a data, número da planilha e prova, além 
ser devidamente assinada pelos atletas e árbitros. 

b) As planilhas deverão ser enviadas de imediato pelos delegados quando solicitada pela 
coordenação. 

 
13- OBRIGATORIEDADES 

a) Torna-se obrigatório o uso de EPI’s, principalmente óculos de proteção (óculos com lentes 
corretoras satisfazem à proteção), sem o que o atleta não poderá participar das provas (ver 
também os Regulamentos CBTE e LNTP). 

b) É obrigatório o uso de calçados fechados (tênis ou sapatos) durante as provas (ver também 
os Regulamentos CBTE e LNTP).       

 
Salvador/BA, 23 de Dezembro de 2016. 
 

 

          Sérgio Luiz Ribeiro     Pauloanísio de Santana Lyrio 

           Presidente FBTE           Diretor Técnico FBTE 


