Regras da Copa Brasil de Sporting e COMPAK Sporting 2010.
1 - A Copa Brasil será disputada em quatro etapas, a saber:
Minas Gerais (08-09/05) no Clube Mineiro de Caçadores
Paraná (03-04/07) no Clube Paranaense de Tiro Esportivo
São Paulo (14-15/08) na Associação Pinhalense de Tiro Esportivo
Rio Grande do Sul (25-26/09) no Tiro 4 Clube Gaúcho de Caça e Tiro;
2 – Em cada uma destas etapas haverá uma prova de COMPAK Sporting, organizada
em duas pedanas diferentes, de 25 pratos cada, a ser disputada no sábado pela manha;
3 – Em cada uma destas etapas haverá uma prova de Sporting, organizada em quatro
pedanas diferentes, de 25 pratos cada, podendo cada uma ser dividida em dois postos de
tiro, ou em dez pedanas diferentes, de 10 pratos cada, sendo 50 pratos disputados no
sábado à tarde e outros 50 pratos no domingo;
4 – Em cada uma destas duas provas serão premiados obrigatoriamente os 3 primeiros
lugares (a menos que não existam concorrentes) das categorias Junior, Sênior (A e B),
Veterano, Super Veterano e Dama, de acordo com os critérios abaixo:
- Junior: ate 20 anos completos (no ano em que completa 21 passa para Sênior);
- Sênior: de 21 incompletos ate 54 completos (no ano em que completa 55 passa para
Veterano), subdividida em A – quem acerta mais de 80% do melhor resultado e B –
quem acerta de 80% para menos do melhor resultado da prova;
- Veterano: de 55 incompletos ate 64 completos (no ano em que completa 65 passa para
Super Veterano):
Super Veterano: de 65 anos em diante.
5 – Também será obrigatoriamente premiada a equipe vencedora, constituída pelos
atiradores de três melhores resultados de cada estado.
6 – Também serão premiados os 3 melhores resultados da prova independentemente de
categoria.
7 – A premiação de cada etapa da Copa Brasil correrá por conta do clube que sedia a
prova.
8 – Para obter o resultado do ranking anual serão computados os dois (dois) melhores
resultados de cada atirador confederado. A premiação do ranking anual será fornecida
pela CBCT, para as mesmas categorias de cada etapa.
9 – As inscrições terão os seguintes valores:
- COMPAK Sporting
R$ 75,00
- Sporting
R$ 135,00
- nas duas provas
R$ 190,00
De cada inscrição de prova o clube que sedia a prova repassará para a CBCT R$ 15,00.
10 – Os Regulamentos são os da FITASC para cada modalidade. Podem ser
encontrados nos sites:
www.fitasc.com
www.fptac.pt
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