
REGULAMENTO DA COPA PARANÁ FAN 32 – Hélices – 2020 

Será realizada em 10 (DEZ) etapas, sendo composta por 6 (seis) etapas presenciais, 4 

(quatro) etapas ON-LINE.  

Será disputada em séries de 18 (dezoito) hélices, sendo atiradas 3 hélices por vez.  

As etapas ON-LINE poderão ser divididas em duas datas, uma coincidindo com a Etapa 
ON-LINE do Campeonato Paranaense de TRAP e outra com a Etapa ON-LINE da Copa 
Brasil da CBCT. Assim como as etapas presenciais serão ofertadas em datas presenciais 
das etapas do Campeonato Paranaense de TRAP e com etapas presenciais da Copa 
Brasil da CBCT, tendo como objetivos: 

 - Reduzir custo em deslocamentos, hospedagens e alimentação, integrando 
atletas que competem na sua própria cidade ou proximidades e tendo seus resultados 
computados em nível estadual; 

- Estimular prática da modalidade FAN 32, visando à captação de novos 

atletas; 

A etapa presencial na mesma data do Campeonato Paranaense de TRAP, deverá ser 

realizada no sábado. Disponibilizando aos atletas a pedana para treino na sexta feira, 

se for possível (se a pedana não for necessária para realização da etapa do TRAP).    

A etapa ON-LINE deverá ser realizada no mesmo dia da etapa ON-LINE do TRAP. Sendo 

permitida apenas uma única inscrição e série atirada por atleta. 

Para realização da prova presencial ou ON-LINE junto com as etapas do TRAP não é necessário 

reunir ao mesmo tempo todos os atiradores, o clube deverá anunciar o horário de início da 

prova (não sendo mais permitido tiros de treino) e o horário limite para início da prova pelos 

atletas.  

A ordem de disparo se dará pela ordem de chegada do atleta na pedana, devendo os atletas 

serem intercalados a cada 3 hélices, quando houver mais de 1 atleta na pedana competindo.  

A etapa presencial na mesma data da etapa da Copa Brasil da CBCT, deverá ser realizada junto 

com a etapa da Copa Brasil (na mesma prova).    

A diretoria da FPrTE elegerá dois delegados por clube, estes serão responsáveis pela 

organização, realização e validação dos resultados de cada etapa.  

 

VALORES DAS INSCRIÇÕES, HÉLICES E MUNIÇÃO 

Será cobrado pelo Clube que estará sediando a etapa, o valor máximo de R$ 100,00 
(cento reais) correspondente a inscrição, já com as 18 (dezoito) hélices inclusas.  
 
Se o atleta optar em atirar a etapa ON-LINE ou presencial junto com a etapa da CBCT, 
não é necessário cobrar a taxa de R$ 100,00 (cem reais), pois a mesma já será cobrada 
pelo clube considerando a mesma taxa pela CBCT, apenas a inscrição de R$ 50,00 
(cinquenta reais) referente a fundo de premiação. 
 



Em caso de desempate nas etapas, as hélices adicionais não estão inclusas no valor da 
inscrição.  
 
Preço da hélice avulsa nas etapas:  máximo de R$ 4,00 (quatro reais). 

Preço da hélice “SUGERIDO” para treinos e etapas On-Line R$ 2,50 (dois reais e 
cinquenta centavos).  

O preço máximo a ser praticado pelos Clubes na munição CBC Hélice 32 gramas, será 
de 10% (dez por cento) sobre a nota fiscal da CBC – Companhia Brasileira de 
Cartuchos.  

Ocorrendo aumento pela CBC, será repassado valor proporcional ao aumento. 

 

FUNDO DE PREMIAÇÃO 

O fundo para premiação para Copa Paraná FAN 32 – Hélices de 2020, é constituído 
através do pagamento por todos os participantes em cada etapa (presencial e ON-
LINE) de uma inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para homens e R$ 25,00 
(vinte e cinco reais) para MIRINS (até 16 anos) e Damas.  

Dos valores arrecadados durante as Etapas, será destinado 80% (oitenta por cento) 
para a premiação e 20% (vinte por cento) para aquisição dos troféus da GRANDE 
FINAL. 

Dos 80% destinados à premiação, 70% (setenta por cento) será destinado a premiação, 
dividido conforme TABELA 01, pelo número de atletas participantes da GRANDE FINAL 
e 30% (trinta por cento) para a MAJORANÇA, dividido conforme TABELA 02, pelo 
número de atletas participantes da GRANDE FINAL 

O valor arrecadado com as inscrições para constituição do FUNDO DE PREMIAÇÃO, 
deverá ser cobrado pelos Clubes que sediam as etapas e repassados à FPrTE em até 5 
dias úteis após cada vento.  

 

FINAL DA COPA PARANÁ 

Para participar da final, a atleta precisa: 

- Atingir a somatória de 70 (setenta) pontos, considerando a soma dos 
resultados das etapas que participou, presenciais e/ou ON-LINE.   

- Participar de no mínimo 2 (duas) etapas presenciais, sendo obrigatória a 
participação da 10º etapa (presencial obrigatória).  

Para o ranking da Copa Paraná FAN 32 – Hélices de 2020, só será computado o 
resultado da série de 18 (dezoito) hélices. Não serão computados os pontos em caso 
de desempate em cada etapa.   
 



Os classificados disputarão a GRANDE FINAL em uma série de 09 (nove) hélices, sem 
limite de zeros, a seguir Shooting out, distância fixa 27 metros.  Sendo atiradas 3 
hélices por vez.  

A classificação da MAJORANÇA (TOP GUN), será formada pela soma dos 5 (cinco) 
melhores resultados, totalizando 90 (NOVENTA) hélices no máximo. 

Dentre as 5 (cinco) etapas para contabilização dos pontos para classificação da 
Majorança, deverão constar no mínimo, 3 (três) provas presenciais, sendo obrigatória 
a participação da 10º etapa (presencial obrigatória) 

Serão premiados com troféus fornecidos pela FPrTE, os 3 (três) primeiros lugares 
absolutos, o primeiro lugar da majorança (TOP GUN), e os campeões de cada uma das 
demais categorias.   
 
A FPrTE divulgará após cada etapa qual a premiação acumulada para a final.   
  
 

                                                     PREMIAÇÃO NAS ETAPAS 

Medalhas aos três primeiros classificados geral, patrocinada pela FPrTE. Ficando a 
critério do clube organizador oferecer medalhas aos vencedores das categorias.  

Não haverá premiação em dinheiro nas Etapas Presenciais ou On-Line, ficando a 
critério de cada clube ofertar inscrições paralelas (Poule paralela).  

  

REQUISITOS TÉCNICOS 

Para sediar uma etapa da Copa Paraná FAN 32 (Presencial ou ON-LINE) o clube 
organizador deverá dispor de no mínimo 1 (uma) pedana com máquinas de Hélices de 
recarga manual ou automática. 

Para sediar a Grande Final da Copa Paraná FAN 32 o clube organizador deverá dispor 
de no mínimo 2 (duas) pedanas com máquinas de Hélices de recarga manual ou 1 
(uma) pedana com máquinas de recarga automática. 

A pedana deve seguir o PROJETO OFICIAL - HÉLICE FAN 32 da FEDECAT.   

As provas, só poderão ser atiradas com máquinas e hélices “APROVADAS” pela FPrTE.  

As regras para julgamento da FAN 32 Hélices, são conforme regulamento da FEDECAT.   

 

 

CALENDÁRIO 

- 1⁰ Etapa – Presencial Cascavel – 08/02 (FPrTE-TRAP) 

- 2⁰ Etapa – ON-LINE  – 06 a 08/03 (FPrTE-TRAP) ou 



   – 28/02 a 01/03 (CBCT) 

- 3⁰ Etapa – Presencial Pato Branco – 28/03 (CBCT) 

- 4⁰ Etapa – Presencial Ponta Grossa – 04/04 (FPrTE-TRAP) 

- 5⁰ Etapa – ON-LINE  – 18 a 19/04 (CBCT) ou 

   – 24 a 26/04 (FPrTE-TRAP) 

- 6⁰ Etapa – ON-LINE  – 20 a 21/06 (CBCT e FPrTE-TRAP) 

    

- 7⁰ Etapa – Presencial Curitiba – 18/07 (FPrTE-TRAP) 

- 8⁰ Etapa – Presencial Maringá – 19/09 (CBCT) 

- 9⁰ Etapa – ON-LINE  – 14 a 15/11 (CBCT e FPrTE-TRAP) 

- 10º Etapa + Grande Final - Presencial Ponta Grossa – 21/11 (FPrTE-TRAP/Hélice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 01 

  

 
 

TABELA 02 

 
 

Atiradores até 40 41  -  50 51  -  60 61  -  80

Prêmios 6 8 10 12

1⁰ 25,0% 21,0% 18,0% 16,5%

2⁰ 21,0% 18,0% 15,5% 14,0%

3⁰ 17,0% 15,0% 13,0% 11,0%

4⁰ 14,0% 12,0% 11,0% 9,0%

5⁰ 12,0% 10,0% 9,0% 8,0%

6⁰ 11,0% 9,0% 7,5% 7,0%

7⁰ 8,0% 7,0% 7,0%

8⁰ 7,0% 7,0% 6,0%

9⁰ 6,0% 6,0%

10⁰ 6,0% 5,5%

11⁰ 5,0%

12⁰ 5,0%

DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS

Atiradores até 40 41  -  50 51 - mais 

Prêmios 6 8 10

1⁰ 50,0% 47,0% 45,0%

2⁰ 30,0% 25,5% 22,0%

3⁰ 20,0% 15,5% 13,0%

4⁰ 12,0% 11,0%

5⁰ 9,0%

DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS - MAJORANÇA


