
REGULAMENTO TRAP AMERICANO - 2019 

A FERDERAÇÃO DE TIRO DE MATO GROSSO - FTMT, entidade estadual de administração do desporto, 

considerando a prática esportiva como um dos elementos viabilizadores do lazer, considerando a 

expressiva participação de atletas, resolve regulamentar as regras do Trap Americano para participação 

dos atletas do tiro filiados à FTMT no Campeonato Estadual 2019. O documento foi elaborado nos termos 

semelhantes ao regulamento da Liga Nacional de Trap Americano, adaptado à nossa realidade. 

Modalidades – No Campeonato Estadual de 2019 teremos as modalidades Trap 100 e Trap 200. 

Modalidade independentes e individuais.  

O Trap Double será realizado em caráter experimental (com premiação estadual) nos clubes que 

possuem estrutura para realização do mesmo. 

Em 2020, fica determinado que o Trap Double integrará ao Campeonato Estadual. 

Classes - Fica instituído para o Campeonato Estadual, já no exercício de 2019, a criação de mais uma 

classe para a modalidade Trap Americano – Trap 100. Assim fica instituído Classes A, B e C. As classes 

representam o agrupamento dos atletas conforme desempenho no Campeonato de 2018.  

Classificação - O atleta do Trap Americano será classificado pela média das suas participações. A 

exemplo do atleta que participou de duas etapas estaduais, sua classificação será a média desses dois 

resultados. Caso o atleta participe das seis etapas estaduais, a média será dos quatro melhores 

resultados.  

Segue abaixo a porcentagem para classificação do Trap Americano para 2019.  

Classe A – Igual ou superior a 93%  

Classe B – 92,99% a 83% 

Classe C – Até 82,99%  

Damas – Classificação única e livre de porcentagem. 

O atleta que não possui resultados em 2018 para classificação fica valendo o seu resultado da 1ª 

participação. 

Para a nova modalidade TRAP 200 – Os atletas estarão todos uma só Classe. O resultado de 2019 

determinará a classificação para 2020, se assim for necessário. 

Munição – Fica recomendado a utilização de cartuchos novos ou recarregados com no máximo 24 g de 

chumbo limitado ao tamanho máximo do chumbo 7 ½.  

Fica determinado que a partir de 2020 está vedado a utilização do Cartucho T200 nas provas estaduais. 
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