
 

Regulamento do Troféu  
Mestre André Antunes - PStd - 2022 

 

Regras gerais 

Artº 1 -  O troféu é composto por quatro provas, contando para a classificação final as três melhores 
classificações. 

Artº 2 -  Utilizar-se-ão os regulamentos ISSF em vigor, excepto nos pontos descritos neste regulamento.  
Artº 3 -  O troféu realizar-se-á em nos escalões Júnior, Sénior e Veterano, sem distinção de sexos.  
Artº 4 -  As equipas serão constituídas pelos três melhores atiradores de cada clube em cada prova, caso 

o clube inscreva equipas nessa prova.  
Artº 5 -  A classificação final individual do troféu é composta pela soma do resultado das três melhores 

provas. A classificação final por equipas do troféu é composta pela soma das três melhores 
pontuações. 

Desempates 

Artº 6 -  Em caso de empate na classificação final de cada prova, serão utilizados os critérios de 
desempate constantes no regulamento ISSF. 

Artº 7 -  Os critérios de desempate na classificação final individual do Troféu são, por ordem:  
i. A pontuação mais elevada das provas realizadas, 
ii. A segunda melhor pontuação das provas realizadas, 

iii. A terceira melhor pontuação das provas realizadas, 
iv. A quarta melhor pontuação das provas realizadas, 
v. Se o empate persistir, utiliza-se a soma dos cinco últimos tiros da última prova de 

cada atirador, para resolver o empate. Caso persista o empate, utiliza-se os 
penúltimos cinco tiros, os antepenúltimos cinco tiros, etc. até se resolver o empate. 

Artº 8 -  Os mesmos critérios do artigo anterior serão utilizados para os desempates na classificação final 
de equipas, com as devidas alterações. 

Calendarização 
 

Artº 9 -  As provas realizar-se-ão nas seguintes datas, 26 de Fevereiro, 26 Março, 26 de Junho, 18 de 
Setembro. 

Artº 10 -  Poderá haver condicionamentos nos horários/datas devido à situação sanitária. Tomaremos as 
medidas que julgarmos necessárias para defenderem a saúde de todos os participantes. 

Prémios 

Artº 11 -  Serão atribuídos prémios aos cinco melhores classificados individuais de cada escalão em cada 
disciplina. Serão atribuídos prémios às três melhores equipas de cada escalão. 

Director de Prova 

Rui Antunes 
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