CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CAÇADORES PORTUGUESES

TROFÉU COMPETÊNCIA DE TIRO DA CNCP
REGULAMENTO
A pratica do tiro é no contexto da actividade cinegética, uma acção de relevo, não
tanto para evidenciar méritos pessoais mas como forma de desenvolvimento das
competências no manejo de um instrumento que, colocando algumas questões que
têm a ver com a segurança pessoal de terceiros, requer pois, um elevado grau de
responsabilidade.
Será neste contexto que insere o Campeonato Nacional da CNCP, regendo-se pelo
seguinte Regulamento:
1. O Campeonato de Tiro da CNCP, na modalidade de TRAP, realiza-se em duas
jornadas, em dois dias consecutivos, fazendo cada atirador 25+25 pratos no
primeiro dia e 25 pratos no segundo dia. Apurando-se assim a equipa e o
atirador vencedor do Campeonato Nacional da CNCP.
2. As equipas participantes são inscritas pelas Federações Regionais, sendo da
responsabilidade de cada federação a realização do respectivo Campeonato
Regional que apurará a equipa sua representante que resultará da selecção dos
seis melhores atiradores da classificação individual.
3. Após o início da 1.ª Jornada, não poderá haver qualquer alteração nos
elementos que compõem as equipas.
4. As pranchadas são constituídas por elementos da mesma equipa. A pontuação
de cada pranchada será o somatório dos 5 melhores resultados.
5. Só a primeira série terá prato de ensaio.
6. Cada Federação concorrente, fará obrigatoriamente a inscrição da sua equipa
indicando o nome dos atiradores e seu delegado e apresentará a respectiva
equipa aos directores do tiro, em presença, nos dias da prova.
7. O sorteio da ordem das pranchadas bem como o respectivo horário será
realizado em reunião de delegados representativos das equipas, na véspera,
em hora e local a designar após o jantar de apresentação, ficando os delegados
responsáveis em transmitir o resultado do sorteio.
8. O Campeonato Nacional da CNCP disputar-se-á preferencialmente num sistema
de rotação pelas várias Federações Regionais.
9. A CNCP nomeará um júri, que verificará as condições técnicas do campo de tiro
escolhido para a realização da prova e fará cumprir o presente Regulamento.
10.
É obrigatório as equipas atirarem à hora para que foram sorteadas, sendo
permitida uma tolerância de quinze minutos quando justificada. Passado este
período, a não comparência de qualquer atirador será penalizada com um zero.
11.
No final de cada pranchada o responsável pela equipa nomeará quatro
árbitros para arbitrarem a pranchada seguinte. Os árbitros que faltarem serão
penalizados com um zero na prova que atiraram anteriormente.
12.
Os árbitros para a primeira equipa a atirar, serão nomeados pelos
directores do tiro.
13.
Os atiradores só podem utilizar cartuchos com o máximo de 28 gramas de
chumbo. Em caso de incumprimento, o atirador e a equipa serão
desclassificados.
14.
O júri reserva-se o direito de solicitar a qualquer atirador de qualquer
equipa, a cedência de cartuchos para análise.

15.
A classificação final das equipas é a soma dos três resultados parciais.
16.
A classificação individual é o resultado da soma dos pratos partidos por
cada atirador nas três séries de 25 pratos.
17.
Em caso de empate na pontuação final para atribuição do primeiro lugar
por equipas será feita uma pranchada de 25 pratos para cada uma das equipas
empatadas e assim sucessivamente até se apurar a equipa vencedora. Em caso
de empate para atribuição do titulo individual o desempate será numa
pranchada de 15 pratos, continuando o empate, passa a ser tiro a tiro.
18.
Nos desempates individuais o júri fará o sorteio das posições.
19.
A entidade organizadora do Campeonato, bem como os outros parceiros
do evento, não se responsabilizam por quaisquer acidentes que venham a
existir antes, durante e após o evento.
20.
No Campeonato da CNCP vigora o presente regulamento e nos casos
omissos, o regulamento da F.P.T.A.C. para a modalidade de TRAP.
21.
Todas as reclamações serão analisadas e decididas pelo júri da prova.
22.
Das decisões do júri cabe recurso à CNCP.
23.
Será vencedora a melhor equipa do Campeonato da CNCP e o melhor
atirador individual.
24.
Prémios:
 Prémio para as três primeiras equipas.
 Prémio para os três primeiros atiradores individuais.
 Prémio para todos os atiradores da equipa vencedora.
25.
Cerimónia de entrega dos prémios no almoço de encerramento do
Campeonato.

