PROGRAMA DO EVENTO
2ª ETAPA DO CAMPEONATO
BRASILEIRO DE FOSSA
AUTOMÁTICA 2021
26/03 a 02/04
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1. Locais Homologados e Disciplinas
UF

Clube

Contato

AL

Clube Alagoano de Tiro Esportivo - Maceió

Ailton Patriota

(82) 99909-5721

MS

Clube de Tiro de Campo Grande - Campo Grande

Gilberto Lopes

(67) 98402-4290

PR

Clube de Caça e Pesca Maringá - Maringá

João Henrique Vilela

(44) 99113-6900

RJ

Clube de Tiro de Petrópolis - Petrópolis

Paul Gedeon

(21) 99984-4523

RR

Associação Desportiva Hubertus - Boa Vista

Alexandre Salomão

(95) 98124-0125

SP

Clube Americanense de Tiro - Americana

Eduardo Bazzana

(19) 3465-2906

SP

Clube de Caça e Tiro de São Paulo - Santana do Parnaíba

Marcelo Ottoni

(11) 99914-8849

2. Horários
As provas serão oferecidas na sexta, sábado e domingo, de acordo com cada clube (vide tabela do item 1 deste
programa), mas cada atleta deverá fazer todas as suas séries de uma mesma disciplina em um único dia.

3. Regulamento das disciplinas
Consulte os sites da CBTE (www.cbte.org.br) e ISSF (www.issf-shooting.com)

4. Valores das Inscrições
Inscrições antecipadas pelo site
Disciplina
Fossa Automática

Total
(R$)
170,00

Local
(R$)
120,00 *

CBTE
(R$)
50,00

A CBTE não se responsabiliza por inscrições feitas após as 20:00h. Principalmente no último dia, pois há dependência,
por força de Lei, de que o boleto emitido seja registrado, o que fazemos de forma on-line, cabendo ao banco,
exclusivamente, a responsabilidade pelo horário de funcionamento para emissão do boleto, bem como dos demais
bancos para recebimento destes documentos.
Inscrições após o encerramento on-line (até o dia anterior a prova no local sede)
Total
Local
CBTE
Prova
(R$)
(R$)
(R$)
Fossa Automática

190,00

120,00 *

70,00

É permitido ao Organizador Local cobrar de cada atleta uma taxa única de R$ 20,00 para pagamento da arbitragem,
independente do número de disciplinas em que este participar, contanto que esteja utilizando árbitros nacionais da
CBTE ou internacionais.
* este é o valor máximo a ser cobrado pelo clube, podendo o mesmo arbitrar qualquer valor inferior.

5. Pratos
Série de 25 pratos - R$ 25,00
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6. Júri
Em cada local de realização de provas será, pelo Diretor da Prova, nomeado um Júri, composto por cinco (5) atletas
participantes do evento, possuidores de conhecimento para tal, cuja atribuição será a de resolver qualquer questão
emergente da competição, cuja decisão será irrecorrível.

7. Munição
O clube poderá disponibilizar aos atletas, munição CBC cal. 12 - 24g mediante apresentação do Certificado de Registro no
valor. Os atletas serão os únicos responsáveis pela guarda de seus equipamentos e munições, sendo necessária a consulta
prévia ao clube sobre esta disponibilidade de cartuchos.
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