
  

 
  

  

NORMAS COPA BRASIL 2022  
  

  

  

  

 A Copa Brasil é constituída de provas de duas modalidades, a saber Compak 

Sporting e Sporting Fitasc.  

 O COMPAK será realizado na 6ª feira, caso não seja possível concluir na 6ª 

feira, será dado continuidade no sábado, em 3(três) pedanas distintas, de 

25 pratos cada uma, totalizando 75 pratos conforme regulamento da FITASC; 

Sem interferir no Sporting;  

O Sporting será disputado, conforme regulamento da FITASC, no sábado, em  

08 postos de tiro, somando 50 pratos e no domingo,  08 postos para mais 

50 pratos, totalizando 100 pratos. O layout de domingo não pode repetir o 

de sábado.   

Os postos serão divididos em 2 pedanas de 25 pratos cada, sendo assim 

distribuídos:  

  

Pedana 01  

Postos: 1,3 e 4: 4 pratos simples e 1 duble ao tiro;  

Posto 2: 3 pratos simples, 1 duble ao tiro e 1duble simultâneo ou rafale, não 

poderá dois dubles ao tiro  

  

Pedana 02  

Postos 5,6 e 8: 4 pratos simples e 1 duble ao tiro;  

Posto 7: 3 pratos simples, 1 duble ao tiro e 1duble simultâneo ou rafale, não 

poderá dois dubles ao tiro  

  

Cerimônia de abertura:  

Será na sede do clube onde se realizará a competição ou local adequado 

previamente definido.  



O clube providenciará equipamento de som, Hino e Bandeira Nacional, 

Bandeiras FITASC, FGCT e do estado onde se realizar a competição.  

SECRETARIA:  

Os atiradores receberão números (BIB) e entrarão em ordem numérica em linha 

ou squads em cada posto de Compak Sporting .No Sporting os atiradores serão  

organizados em esquadras;   

Obs: Os Squads serão montados com atiradores de  estados/equipes mistas, 

não será permitido Squad composto por atiradores de um único estado ou 

equipe.  

A rasura de planilha sem motivo justificado implicará na desclassificação do 

atirador;  

Lançamento de Resultados  

A FGCT disponibilizará site de  lançamento dos resultados no sistema on line  e 

serão realizados durante a sequência da entrega das planilhas dos lançamentos 

dos resultados de prova  nas modalidades Compak Sporting e / ou Sporting ; 

que os Clubes deverão  utilizar para o Lançamento nos eventos da Copa Brasil;  

Das Provas:   

Em 2022 serão realizadas 05 provas com direito a 01 descarte por estado;  

  

Clubes que não sediam provas e queiram realizá-las, devem    satisfazer as 

seguintes condições:  

  

O Clube deverá  enviar ofício, até Agosto do ano em curso, para FGCT, 

manifestando seu interesse em sediar prova no ano seguinte. Caso não tenha 

sede que permita a realização de provas da modalidade, enviar para a FGCT 

cópia de contrato de utilização de sede com um clube homologado e que não 

sedie Compak Sporting ou Sporting da Copa Brasil. Ter participado com equipe 

de três (3) atiradores em no mínimo 04 etapas e realizar sob supervisão da 

FGCT,  uma prova experimental nas modalidades Compak Sporting e 

Sporting;,sendo  vistoriado e aprovado por representante da FGCT (Diretor da 

Copa  Brasil);  

  

Clubes que sediam etapas estaduais ou que já realizaram provas da Copa Brasil 

poderão, a critério da FGCT, serem dispensados da realização de prova 

experimental.  

  



Caso existam dois clubes no mesmo estado pleiteando prova, a FGCT avaliará 

as condições e participações de cada um e definirá qual realizará a prova;  

  

O Clube que tem prevista prova do ranking e não a realiza, sem causa de força 

maior, perde o direito automático de sediar prova no ano seguinte;  

  

O Limite de Eventos da Copa Brasil  de Compak Sporting e Sporting, está definido  

momentaneamente a 5 etapas que são ( MG, SP, SC, CE, RS) e permanecerão 

os estados que tiverem o maior número de participações de atletas por etapas; 

na última etapa será feito reunião técnica para tratativas do ano seguinte;  

  

Os organizadores da prova devem informar à FGCT, com 04 semanas de 

antecedência, dificuldades ou necessidades previstas e devem também 

apresentar layout  prévio da disposição dos postos de tiro da prova. O clube 

deverá ter equipe capacitada (no mínimo 04 pessoas) para operação e 

manutenção das referidas máquinas, caso não possua, deverá contratar equipe 

especializada.;  

  

Recomenda-se o aluguel de sanitários químicos, um para cada 3 postos de 

tiro;   

Montagem de estrutura ou gazebos para proteção dos atiradores e juízes contra 

sol e chuva, mesas e cadeiras , pranchetas e canetas, e rádios para comunicação  

com a  juría de prova  e cartões de advertência;  

  

As pedanas de Compak e pelo menos 5 dos 8 postos de Sporting deverão 

estarem prontos para vistoria na quinta feira até 09:00h; os 3 postos restantes 

de Sporting deverão estarem prontos na sexta feira até as 16:00h.  

  

Disponibilizar bancos para os atiradores, cavaletes para as arma;  

  

Evitar que uma máquina pare dois postos para abastecimento ou manutenção.  

  

 A divulgação dos postos de tiro em local visível, ex: onde será feita a inscrição.  

  

As provas serão de 100  pratos SPORTING e 75 pratos COMPAK SPORTING  

  

É responsabilidade do clube que realiza a prova contratar/prover os juízes 

necessários e arcar com o custo destes. Deve ter, no mínimo 4 pessoas, com 

conhecimento sobre juria,  em caso de falta dos contratados e para proporcionar 

um intervalo no meio da atividade dos demais juízes. Caso haja Atirador juiz, 

ele é  dispensado da taxa de inscrição, recebe do clube 3 caixas de cartuchos e 

tem prioridade nos postos de tiro;  



A juría de prova será composta pelo Diretor Sporting/Compak do clube que sedia 

a prova, pelo Diretor da Copa Brasil  e pelo Presidente da FGCT. No caso de 

ausência de algum destes, os membros restantes indicarão o nome do juiz 

substituto;  

  

Caso não sejam cumpridas as normas previstas o clube poderá ser punido com 

uma multa (equivalente 01 salário mínimo) ou perda de prova que será avaliada 

pela diretoria técnica das disciplinas FITASC/ FGCT mais o Presidente.  

  

Caso durante a prova quebrar uma máquina que não tenha outra para fazer a 

mesma trajetória fica determinado que todos os atletas ganham pratos BONS 

naquele prato e se coloque qualquer outro prato de nível fácil para manter o 

bom andamento da prova.  

  

 O convite deverá ser lançado no site com no mínimo 30 dias de antecedência, 

com endereço, fones para contato, localização, horário de almoço e rede de 

hotéis.  

  

 Comitê de Segurança – Pelo menos dois membros do Comitê de Segurança, que 

serão designados previamente para cada prova pelo Diretor da Copa Brasil FGCT, 

deverão verificar as condições de segurança antes da realização da prova, 

durante a montagem. Os integrantes têm o direito de impugnar o início da prova 

até que as irregularidades tenham sido corrigidas. Compõe o Comitê:  

  

Minas Grais: Frederico  Jabbur / Ricardo Maia Bastos dos Santos  

São Paulo: Juan Senra / Dante Carrano  

Ceara: Angelo Costa / João Marques  

RS: Luiz Henrique Rodrigues/ Gustavo Martha  

SC: Ramon Maes / Daniel Lorenzi  

  

 Caso alguma trajetória de prato se torne insegura durante a prova por qualquer 

motivo, o posto de tiro será paralisado e o Diretor da Copa Brasil e o Comitê de 

Segurança da prova  deverão ser imediatamente comunicados para que 

restabeleçam a segurança do mesmo.  

  

 O Diretor da Copa Brasil é autoridade máxima da competição; a equipe de 

montagem e o responsável pelo clube/prova deverão, a qualquer momento, 

atender de pronto toda e qualquer solicitação/determinação do mesmo, sendo 

indispensável sua autorização para qualquer alteração de layout, menu ou 

trajetória de pratos.   

  



Etapas  

Em 2022 serão 5 etapas, a saber:  

1ª Sapiranga –RS                                              07/04 a 10/04  

2ª Santana de Parnaíba - SP                                26 a 29/05  

3ª Eusébio - CE                               23 a 26/06  

4ª Santo Amaro da Imperatriz – SC      25 a 28/08   

5ª Santa Luzia - MG                                             18 a 20/11  

As etapas para 2023 serão definidas no final do ano, observando se caso a caso 

da Região e calendários da Cbte;  

 Os 3 (três) melhores resultados de cada atirador, em cada modalidade, serão 

computados para o ranking anual;  

 Critérios de desempate  

 Em cada etapa/modalidade é utilizada a forma estabelecida pela FITASC será 

feito o desempate por posto de tiro especialmente montado para tal, sendo todos 

os pratos simultâneos.  

 Para o ranking serão considerados o quarto e o quinto resultados. Caso persistir 

o empate o mais velho ganha.   

 Classificação dos atiradores  

Categorias e Classes de acordo com a FITASC conforme abaixo:  

  Damas  

  

 Júnior: até 20 anos. Passa para a categoria “MAN” no ano em que completa 21 

anos.  

  

MAN: de 21 até 55 anos. Passa para a categoria “SENIOR” no ano em que 

completa 56 anos.  

  

SENIOR: de 56 a 65 anos. Passa para a categoria “VETERANO” no ano em que 

completa 66 anos.  

   



VETERANO: de 66 a 72. Passa para categoria "MASTER" no ano que completa 

73 anos.  

  

MASTER: no ano que completa 73 anos.  

        

Classes  

 A Classe MAN,  será dividida de acordo com a média aritmética dos resultados 

expressos em percentual relativo (o maior resultado de cada prova é 100%) do 

ranking da Copa Brasil do ano anterior:  

A - maior ou igual a 90%;  

B - menor que 90% e maior ou igual a 80%;  

C - menor que 80%.  

 

8.4- Caso o Atirador não tenha histórico, pelo percentual relativo total da 

primeira etapa em que participar.  

Observação: no ano de sua primeira participação em evento da Copa Brasil, o 

atirador será classificado pelo percentual que alcançou de acordo com a  tabela 

acima; Anualmente os atiradores serão reclassificados, subindo ou descendo de 

classe consoante as médias obtidas durante o ano esportivo anterior.  

 Após um ano sem atividades, qualquer atirador Man será reclassificado pelo 

resultado da primeira prova em que participar, podendo, na sua primeira 

participação no ano, optar por atirar na categoria A  

 Premiação  

 Em cada etapa o Clube que sedia a prova premiará os 3 melhores resultados 

por modalidade, de cada categoria/etapa com troféus, para as 3 melhores 

equipes  inscritas previamente na etapa, e com 3 medalhas para cada Equipe 

(03 atletas membros das referidas equipes) e o melhor resultado obtido pela 

soma dos resultados, expressos em percentual relativo, do Compak Sporting e 

também  no Sporting. É livre para premiar outros resultados.  

A Federação Gaúcha de Caça e Tiro, representante da FITASC, premiará com 

troféus os 5 melhores resultados do ranking, por modalidade, de cada 

categoria/classe.  



Valores:   

 valor  da inscrição de  Compak Sporting R$-250,00  

  

 valor  da Inscrição  de Sporting R$-300,00  

  

valor da inscrição Copa Brasil Compak Sporting + Sporting com pré-inscrição 

R$-500,00  

  

O Diretor da Copa Brasil é isento das taxas de inscrição;  

  

Juniores pagam 50%  

Damas pagam 70%  

  

Para a Federação serão pagos, a cada etapa, R$ 20,00 para sócios Federados e 

em dia;  

  

O não sócio pode atirar a prova repassando R$ 90,00 para a FGCT, e é premiado 

na etapa, mas não tem o resultado apontado para o ranking.  

  

Para sócios novos Filiados nas Etapas será cobrada anuidade de acordo com o 

período:  

  

 
Na última etapa da Copa Brasil, será feito congresso técnico para rever todos os 

valores acima bem como rever regras e normas se assim for necessário;  

  

Os Clubes sede  da Copa Brasil deverão ser Federados à FGCT/FITASC, por 

questões legais de representatividade FITASC.   

  

  

Equipes  

  

Poderão ser inscritas quantas equipes forem possíveis e o valor de cada inscrição 

por  equipe (composta de 03 atletas)  será de R$ 75,00 ou seja  cada Atleta 

pagará  a taxa de R$ 25,00 no ato de sua inscrição.  

  

PERÍODO 1 
  PERÍODO 2 

  PERÍODO 3 
  SÓCIOS PERÍODO 4 

  

De 01/01/2022 a té  
30 04 / /202 2 

  
De 01/05/2022 

  até  
3 1/08/2022 

  
De 01/09/2022 

  até  
31 / 12/2022 

  
A partir de 01/09/2021 

  

R$ 29 00 0 , 
  R$ 26 0 00 , 

  R$ 2 00 , 20 
  R$ 365,00 

  

  
  



  

Publique se no site da FGCT diretamente no Link FITASC/FGCT  

  

Gustavo Feller Martha  

Diretor  da Copa Brasil  

  

  


