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PALAVRAS DA PRESIDÊNCIA 

 

Iniciamos um novo ciclo em 2021 e a nova Diretoria da CBTE, parabeniza a gestão anterior pelo 

excelente trabalho realizado. Parabenizamos também, todas as Federações Estaduais filiadas, 

Clubes, Entidades de prática, assim como todos os técnicos e atletas envolvidos com a CBTE, por 

fazerem parte desse novo ciclo iniciado em 2021. 

Sabemos que a pandemia de Covid 19 trouxe muitos impactos econômicos em escala global e, 

com isso teremos muitos desafios pela frente no que tange ao crescimento do Tiro Esportivo 

Brasileiro. A responsabilidade em seguir evoluindo para o crescimento nos desafia e irá exigir de 

todos nós, Presidente, Vices, assim como toda equipe remanescente e os novos integrantes da 

“Família do TIRO ESPORTIVO BRASILEIRO”, muito comprometimento e competência buscando o 

melhor para o nosso esporte. 

Neste novo momento, também contamos com o apoio de todas as Federações Nacionais 

filiadas, a Comissão de Atletas, Técnicos e Atletas, para que juntos, possamos nos dedicarmos 

integralmente ao cumprimento do nosso Planejamento Estratégico e, consequentemente, 

alcançarmos mais resultados positivos em todos os âmbitos que o Tiro Esportivo possa estar, 

sejam nos cenários de gestão e desempenho esportivo, ou na esfera nacional e internacional.  

Finalizando, desejamos que nesse novo ciclo, tenhamos êxito, saúde, paz e muita inspiração 

para juntos tornarmos o Tiro Esportivo ainda melhor. 

 

Saudações, 

 

Jodson Gomes Edington Junior – Presidente 

Amilcar da Silva Junior – 1º Vice Presidente 

Marco Sergio Gonzales – 2º Vice Presidente 
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1 RELATÓRIO DE SECRETARIA 
 

 A Secretaria da CBTE trabalhou com muito afinco, mesmo diante dos percalços que a 

pandemia da Covid 19 trouxe e de maneira harmoniosa, fornecendo suporte aos demais 

departamentos.  

 

a. Expediu 140 ofícios a diversos órgãos (COB, Ministério da Cidadania, ABCD, Federações 

Nacionais e Internacionais de Tiro, etc ).  

b. Expediu todas as declarações solicitadas pelos atletas para que pudessem renovar as 

bolsas atletas.  

c. Renovou várias licenças de árbitros internacionais junto a ISSF – International Shooting 

Sport Federation.  

d. Providenciou com a agência oficial da CBTE todos os aéreos e hospedagens para que os 

atletas, técnicos e dirigentes pudessem estar presentes nos eventos nacionais e 

internacionais. 

e. Manteve contato com os Comitês Organizadores de diversos países para que atletas 

brasileiros pudessem participar das competições internacionais, embora algumas foram 

canceladas e outras adiadas devido a pandemia.  

f. Organizou em conjunto com as Assessorias Jurídicas a realização de Assembleias Gerais 

virtuais, através do aplicativo Zoom, tendo uma excelente assistência das federações 

filiadas.   

g. Trabalhou na contratação de jovem Aprendiz em cumprimento a Lei 10.097/2000, que 

determina as empresas incluírem o jovem aprendiz no seu quadro de funcionários. 

 
  Podemos dizer com convicção que a Secretaria encerrou os seus trabalhos com 

profissionalismo e sucesso. Fica aqui registrado nossos agradecimentos a competente equipe de 

funcionários da CBTE, que trabalharam com muito zelo e dedicação, contribuindo assim para o 

desenvolvimento do Tiro Esportivo Brasileiro.  

 

2 DIRETORIA JURIDICA 
  

 O trabalho da Diretoria Jurídica no ano de 2021 contou com atividades administrativas 

internas, de análise documental da CBTE e de Federações filiadas; atas das AGO e AGE de 

2021 da CBTE; orientação, organização e acompanhamento dos processos administrativos 
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em curso; atividades judiciais, patrocinando em continuação, ações cível e trabalhista em 

curso; elaboração de adaptação do Estatuto da CBTE, em atendimento às alterações da Lei 

9.615 de 24/03/1998 (Lei Pelé), conforme exigências da Secretaria do Esporte, com 

cumprimento em 27 de agosto de 2021 e aprovação para a Certificação da CBTE.  

3 FINANCEIRO 
 

3.1 RECURSOS PRÓPRIOS 
 

 3.1.1 INTRODUÇÃO 
 

 Este relatório visa a apresentação do resultado financeiro do exercício de 2021, apurado 

através do setor financeiro, juntamente com o escritório de contabilidade externa. As 

demonstrações contábeis refletem a apuração conforme os pronunciamentos que normatizam as 

formas e técnicas para suas elaborações.  

Há de se sustentar também com notas gerenciais, as quais possibilitam uma melhor clareza de 

informações para os usuários finais, os atletas e dirigentes da entidade. Para tal, este relatório 

entrega este apoio aos interessados por estas informações. 

 O relatório abaixo colocará em evidência os números auferidos no referido ano, com destaque 

aos fatos de maior relevância e impacto para os recursos próprios. Vale lembrar que é denominado 

“Recurso Próprio” todo e qualquer recursos financeiro de caráter privado, sem qualquer relação 

com repasses governamentais. 

 

 3.1.2 CENTROS DE CUSTO 
 

 A gestão dos recursos próprios toma como premissa a existência de 4 centro de custos: 

Administração, Car/Pst/Rf, Tiro ao Prato e Trap. 

 A divisão de recurso não estabelece orçamento cumulativo para cada um dos segmentos, mas 

somente trazer proporcionalidade de gastos e receitas, bem como melhorar a informação de cada 

segmento gerando benefício gerencial. 

 

3.2 RECEITAS 
 

  O total de anuidades pagas pelos nossos atletas fecharam 2021 em um total de R$ 542.744, 

que resulta no quinto ano seguido de queda na apuração de receitas com anuidades. 

Prospectamos uma reversão neste quadro, a ser comentada no item 3.6 deste relatório. 
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 A receita gerada pelas modalidades em 2021, foi de R$ 917.483, estabelecendo aumento em 

relação ao ano de 2020. A receita gerada somente na final do campeonato brasileiro de 

CAR/PST/RF e PRATO, somou um total de aproximadamente R$ 255.421. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 3.3 DESPESAS 
 

 As despesas em 2021 nos recursos próprios fecharam em um montante de R$ 1.432.206, os 

quais aproximadamente 53% foram despesas diretamente relacionadas com as atividades do 

esporte (isso inclui organização de evento e fomento a estrutura do CMTE), 44% foram despesas 

com atividades administrativas e 3% foram gastos de atividades bancárias e tributação. Estes 

gastos, estão distribuídos da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 MODALIDADES 
 
3.3.1.1 DESPESAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO – RECURSOS PRÓPRIOS 

 

 As etapas do Campeonato Brasileiro, de todas as modalidades, geraram despesas de 

aproximadamente R$ 360.362 incluindo a final unificada de Car/Pst/Rf e Tiro ao Prato. 

Considerando somente a final unificada realizada no CMTE, temos um gasto de R$ 161.252.  

MODALIDADE 2021 2020 

CAR PST RF 543.513 295.312 

PRATO 199.588 92.633 

TRAP 174.382 79.010 

TOTAL 917.483 466.955 

CATEGORIA VALOR 

Administração 640.595 

Contrapartida CMTE 78.807 

Organização Administrativa Final 24.571 

CAR PST RF 341.712 

PRATO 224.541 

TRAP 74.820 

Despesas Financeiras e Impostos não 

trabalhistas (Conta Outras Despesas) 

47.160 

TOTAL 1.432.206 
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3.3.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS – RECURSOS PRÓPRIOS 
 

  Para os gastos diretamente relacionados às administrativas a nova diretoria propôs a revisão 

de despesas e renegociação de contratos antigos. Também, através de estreitamento nas relações 

junto ao Comitê Olímpico do Brasil, conseguimos a adequação de despesas administrativas em 

orçamento interno do COB, através de doações, que serão descriminadas logo adiante neste 

relatório. A ação resultou em uma redução, dentro do limite saudável para o andamento destas 

atividades, saindo de 783.294 em 2020 para 640.595 em 2021. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS E PESSOAL VALOR 

Assessoria Jurídica 28.830 

Auditoria 6.750 

Remuneração de Autônomos 31.875 

Cartório 6.395 

Contabilidade 59.754 

Correios e Fretes 16.387 

Encargos e Benefícios 89.743 

Material Gráfico 750 

Marketing 54.572 

Seguros 5.113 

Serviços diversos e Manutenção de Sede 21.126 

Sistema CBTE 104.000 

Softwares 4.790 

Telefonia e Internet 73.736 

TOTAL 503.821 

DESPESA DA SEDE VALOR 

IPTU 23.350 

Taxa de Incêndio 1.102 

Material de Limpeza 2.585 

Material de Escritório 23.694 

Material de Incêndio 1.082 

TOTAL 51.813 

EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VALOR 

Reuniões e Assembleias 3.109 

Brindes, uniformes e material promo 28.748 

Participação em Cursos e Congressos 2.994 

Passagens e Hospedagem Presidente 13.311 

TOTAL 48.162 
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3.3.3 CONTRAPARTIDA CMTE 
 

  Durante este período, a CBTE realizou atividades de manutenção de alvos, através de serviços 

de serralheria e carpintaria, nos motores de alvos, silhuetas, máquinas lançadoras, além de 

manutenções de caráter eletrônico. A CBTE reabastece com materiais de consumo diversos para 

escritório e limpeza.  

  Mantivemos a operação de internet de banda larga e para atender necessidades técnicas dos 

atletas usuários do estande de 50 metros, de provas especiais, a CBTE custeou uma modificação 

no estande, com a construção de um muro. Abaixo, resumo dos gastos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 DOAÇÕES E RECEITAS DIVERSAS 
 

3.4.1 COB 
 

 Como dito anteriormente neste relatório, a administração, através do estreitamento da 

comunicação junto ao COB, manteve valores em caráter de Doação, com finalidade de atender 

despesas administrativas. Os valores foram estabelecidos pelo COB e coube a CBTE ajustar 

gastos administrativos existentes, dentro dos limites estabelecidos pela instituição. As doações 

totalizaram um valor de R$ 149.549 e, abaixo, seguem os valores e os respectivos destinos dados 

aos recursos, separados por contrato de repasse: 

 

DIVERSOS  VALOR 

Despesas Diretoria Estatutária 7.803 

Recomposições ao COB 16.168 

Diversos de alimentação 1.711 

Diversos de transporte 3.991 

Taxas e Anuidades Diversas 7.126 

TOTAL 36.799 

CMTE  VALOR 

Material de consumo 14.374 

Carpintaria, manut de alvos e diversas 23.106 

Manutenção eletrônica 5.840 

Internet 10.800 

Construção de muro 24.687 

TOTAL 78.807 
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 - LR MARKETING: R$ 41.414 

 - Amil Assistência Médica: R$ 54.564 

 - Vetor Consultoria Contábil: R$ 39.320 

  - Auditoria: R$ 5.250 

 - Assessoria de imprensa: R$ 4.000 

 - Assessoria Jurídica: R$ 5.000 

 

Ressaltamos que para justificar os gastos, foi realizado processo de contratação, aprovado 

pelo COB. Os serviços administrativos já estão sob contrato, mas também foram justificados e 

aprovados pelo COB. Os valores remanescentes foram devidamente estornados ao Comitê. 

 

3.4.2 DEMAIS VALORES E DOAÇÕES 
 

Somando-se ao quadro de doações, temos alguns repasses realizados por instituições com a 

finalidade de custear despesas diversas, como: 

Taurus: R$ 10.261 

CBC: R$ 10.261 

 

  Demais receitas, no que diz respeito aos recursos próprios, os valores gerados com outras 

atividades, como por exemplo, valores recebidos por utilização da sala pela Federação do Rio de 

Janeiro, valores gerados em aplicações financeiras, repasses de munição, além de outros 

demonstrados na tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 RESULTADO RECURSOS PRÓPRIOS 
 

  Apesar de todos os problemas enfrentados no ano de 2021, a administração conseguiu 

controlar gastos e firmar parcerias para realização de despesas, assim, deixa-se um saldo 

superavitário nos recursos próprios da CBTE: 

 

  

SALA FTERJ 12.120 

OUTRAS RECEITAS ETAPA FINAL 13.257 

RECEITA COM RATEIO DE INTERNET CMTE 5.400 

RECEITA FINANCEIRA 449 

CONVERSÕES E DEVOLUÇÕES DE PASSAGENS 74.475 

TOTAL 105.701 
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 Desta forma, a CBTE fecha 2021 com seu saldo em contas de recursos próprios no 

montante aproximado de R$ 296.536. 

 

3.6 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS 2022 
 

  Em 2022 a gestão já toma diversas medidas para aumento de arrecadação no que diz respeito 

aos recursos com anuidades e inscrições. A começar pelo reajuste anunciado nestes valores, 

esperamos compensar a desvalorização acumulada de nossa moeda, que pode nos impactar neste 

ano.  

  Com a finalidade de prospectar mais anuidades, e melhorar os mecanismos de TI, a 

administração seguiu com a recomendação do responsável pela Tecnologia, Mauricio Fernandes, 

em aderir a um novo sistema de cobranças, tal medida sugere uma adesão maior dos associados. 

Além disso, um custo menor comparado ao tradicional sistema bancário. 

  2022 conta com um grande evento internacional, a ISSF WC Pistol e Rifle 2022, logo em abril e 

um sulamericano em setembro, assim, teremos um ano com movimentações intensas de grandes 

receitas e grandes gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEITAS ORDINÁRIAS 1.565.928 

DESPESAS  - 1.441.331 

RESULTADO 124.597 

  

RECEITAS ORDINÁRIAS 1.800.000 

RECEITAS COMPETIÇÕES 

INTERNACIONAIS 

250.000 

TOTAL 2.020.000 

  

DESPESAS ORDINÁRIAS 1.500.000 

DESPESAS COMPETIÇÕES 

INTERNACIONAIS 

300.000 

TOTAL 1.800.000 
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3.7 LEI AGNELO PIVA – COB 
 

Em 2021, a CBTE recebeu a previsão de um orçamento disponível no total de R$ 7.263.375, 

conforme convênio firmado e aditivos e publicado na página eletrônica da entidade (Transparência 

> COB). Em resumo ao termo de convênio e aditivos assinado entre CBTE e COB, a composição 

foi distribuída e solicitada da seguinte maneira: 

 

PLANO DE APLICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO ORÇADO 

1.1 Fomento e Desenvolvimento do Desporto  - 

1.2 Manutenção do Desporto / Entidade 1.023.000,19 

2.3 Formação de Recursos Humanos       30.000,00 

3.4 Preparação Técnica 2.405.704,78 

3.5 Manutenção de Atletas - 

4.6 Participação e/ou Organização Eventos Esportivos 3.804.670,76 

TOTAL  7.263.375,73  

 

A tabela acima, reflete o total de 79 projetos solicitados, executados e com prestações de 

contas em dia junto ao COB, controlados no Sistema Integrado de Gestão Esportiva e Financeira – 

SIGEF. Dos 79 Projetos, 67 foram destinados a participação em competições nacionais e 

internacionais, treinamentos, aquisição de insumos e remuneração de técnicos (atividade fim). 12 

Projetos destinados a Manutenção da Entidade (atividade meio) 

O valor aplicado na atividade fim da confederação, através da Lei Piva e aditivos, representa 

86% do valor total gasto, enquanto destinado a manutenção da instituição temos uma proporção de 

14% dos gastos, permanecendo abaixo do limite legal de 25%.  

A atual administração da CBTE também atua de forma presente nas diligências rotineiras 

realizadas pelo Tribunal de Contas da União, colocando em prioridade de resposta qualquer 

questionamento realizado pelo órgão de controle. Neste último ano, foi observado um foco de 

diligências voltados ao Comitê Olímpico Brasileiro, e a instituições selecionadas por amostragem, 

para verificação dos procedimentos que são realizados entre estes entes. 

Todos os itens observados acabam por refletir em mudanças nos métodos de trabalho dentro 

de todas as Confederações que operam recursos da Lei Federal 13.756 de 2018. Em 2021 a 

administração da CBTE manteve o atendimento a estas mudanças, mesmo que tais alterações 

demandem mais tempo e retrabalho dos processos. 
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3.7.1 PREVISÃO LAP 2022 
 

Foi assinado o Termo de Descentralização de Recursos 2021, entre Comitê Olímpico do Brasil 

e CBTE, cujo objeto é: “Aplicação dos recursos financeiros de que trata a Lei Federal 13.756 de 

2018 e o Decreto Federal nº 7.984 de 08 de abril 2013, descentralizados à Confederação 

recebedora de recursos, por meio da submissão de projetos (doravante denominados 

ações/projetos) através do Sistema Integrado de Gestão Esportiva e Financeira (doravante, 

SIGEF). Tais projetos serão implementadas no exercício financeiro de 2021 e terão por finalidade o 

cumprimento das metas eleitas para as modalidades representadas pela recebedora de recursos e 

que são parte integrante do Plano Estratégico de Aplicação de Recursos – PEAR do COB para este 

Ciclo Olímpico”, no valor total de R$ 4.350.655, conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 CONVÊNIOS – MINISTÉRIO DO ESPORTE 
 

Em 2017, foi reaberta uma prestação de contas referente a um convênio executado no ano de 

2010. O valor inicial estava em aproximadamente 2.000.000, porém, através de processos internos 

para defender a glosa, a CBTE conseguiu reduzir a dívida para R$ 742.368. 

Em 2019, através de meios judiciais, a CBTE teve decisão favorável em mais uma redução 

através do corte dos juros imputados a dívida, o que reduziu a soma para R$ 381.972, sem as 

devidas correções. Esta atualização somente ficou clara após a contabilidade fechar o exercício de 

2019, assim, a provisão permanece no valor anterior a decisão. 



Confederação Brasileira de Tiro Esportivo • Relatório de Gestã Exercício 2021 
 

 

 
 

13 

No ano de 2020, novas decisões serão encaminhadas a respeito desta dívida, podendo chegar a 

um acordo com a Secretaria Especial do Esporte. As tratativas seguiram durante o ano de 2021 e 

está previsto a solução do caso no ano de 2022. 

 

• Convênio 812253/2014 – com o objetivo de “Proporcionar uma infraestrutura técnica adequada para 

melhoria das condições de preparação do atleta de tiro esportivo Cássio Cesar de Mello Rippel”, no 

âmbito do Plano Brasil Medalha: 

 

- Concluído em agosto de 2016, com orçamento total de R$ 2.003.033,47 o Convênio foi finalizado 

com um gasto total de R$ 1.745.894,98, teve seu saldo restituído a conta do Tesouro Nacional e 

sua prestação de contas encaminhada para análise do Ministério do Esporte. Encontra-se em fase 

de prestação de contas. 

 

• Convênio 813489/2014 – com o objetivo de “Proporcionar a participação dos atletas da seleção 

brasileira nas principais competições de tiro ao prato visando aos Jogos Rio 2016”: 

 

- Concluído em agosto de 2016, com orçamento total de R$ 1.968.500,02 o Convênio foi finalizado 

com um gasto total de R$ 936.696,76, teve seu saldo restituído a conta do Tesouro Nacional e sua 

prestação de contas encaminhada para análise do Ministério do Esporte. A prestação de contas foi 

aberta para análise no ano de 2021. A CBTE segue atendendo as diligências do Ministério da 

Cidadania. 

  

• Convênio 778135/2012 – convênio cujo objeto era “Preparação da Seleção Olímpica de Tiro Esportivo 

para 2016 no Centro Nacional de Tiro Esportivo - CNTE, Rio de Janeiro”, e em 2016 passou a ser 

executado na Escola Naval – Rio de Janeiro: 

 

- Concluído em agosto de 2016, com orçamento total de R$ 2.532.060,00 o Convênio foi finalizado 

com um gasto total de R$ 2.384.043,69, teve seu saldo restituído a conta do Tesouro Nacional e 

sua prestação de contas encaminhada para análise do Ministério do Esporte. Encontra-se em fase 

de prestação de contas. 
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4 RELATÓRIO TÉCNICO ESPORTIVO 
 

4.1 CARABINA E PISTOLA 
 

4.1.1 EVENTOS DE CARABINA E PISTOLA 
 
- Competições online, validas para o Campeonato Brasileiro e Ranking Brasileiro. 10 etapas 

realizadas de fevereiro a novembro. 

- Provas Regionais, Sulbrasileiro em Blumenau e Cenbra no Rio de janeiro 

- Campeonato Brasileiro, realizado em novembro no Rio de Janeiro 

- Provas Centralizadas, validas para formação da equipe Brasileira. 

 Realizada 5 etapas durante o ano 

- Semanas de treinamento, 5 semanas 

- Duas World Cups 

- Campaonato Mundial Junior, um. 

- Panamericano Junior, um 

- Copa Sulamericana, uma. 

- Olimpiada de Tokio 

 

4.1.2 EVENTO A EVENTO: 
 

Janeiro 

 

- Semana de Treinamento para iniciantes. 

Em janeiro foi realizado a 1ª Semana de Treinamento para iniciantes, nesta semana os técnicos 

trabalharam com  10 atletas iniciantes, não estava presente nenhum atleta da seleção, e todos os 

atletas participantes já praticam o esporte. 

 

Fevereiro 

 

- 1ª Prova online de Carabina e Pistola. 

Prova realizada em todo o Brasil, participam cerca de 900 atletas, competindo nos mesmos dias e 

horários, todos os locais tem juízes formados pela CBTE e um Delegado Técnico responsável por 

organizar a Competição e lançar os resultados. 

 

- Prova Centralizada 1. 
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Prova onde formamos a equipe Brasileira, esta Prova é realizada com duas competições, onde os 

dois resultados são computados no Ranking Qualidade, o primeiro atleta do ranking esta na equipe, 

o segunda sai da soma do ranking mais o melhor resultado da Prova e o terceiro por critério 

técnico, utilizando os resultados da prova. 

Nesta prova formou a equipe junior que foi para San Salvador para classificatória do Pan Junior.  

 

Março 

 

- 1ª Semana de Treinamento. 

Realizada com a finalidade de aprimoramento de nossos atletas, sempre são convocados os atletas 

da seleção, alguns atletas que os técnicos estão de olho e alguns júnior. 

 

- Classificatória Junior para os Jogos Panamericanos Junior que serão realizados na Colómbia. 

Participamos com 8 atletas, dois técnicos, nossos oito atletas conseguiram se classificar para os 

jogos. 

 

- World Cup Nova Delhi/India 

Participamos com dois atletas, nosso atleta Felipe Almeida Wu, conseguiu ir para final e conquistou 

uma vaga para as Olimpiadas de Tokio. 

 

- 2ª Prova online de Carabina e Pistola. 

Prova realizada em todo o Brasil, participam cerca de 900 atletas, competindo nos mesmos dias e 

horários, todos os locais tem juízes formados pela CBTE e um Delegado Técnico responsável por 

organizar a Competição e lançar os resultados. 

 

Abril 

 

- Prova Centralizada 2. 

Prova onde formamos a equipe Brasileira, esta Prova é realizada com duas competições, onde os 

dois resultados são computados no Ranking Qualidade, o primeiro atleta do ranking esta na equipe, 

o segunda sai da soma do ranking mais o melhor resultado da Prova e o terceiro por critério 

técnico, utilizando os resultados da prova. 

Prova onde formou a equipe pra World Cup Baku/Azerbaijão. 

 

- 3ª Prova online de Carabina e Pistola. 
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Prova realizada em todo o Brasil, participam cerca de 900 atletas, competindo nos mesmos dias e 

horários, todos os locais tem juízes formados pela CBTE e um Delegado Técnico responsável po r 

organizar a Competição e lançar os resultados. 

 

Maio 

 

- 2ª Semana de Treinamento. 

Realizada com a finalidade de aprimoramento de nossos atletas, sempre são convocados os atletas 

da seleção. Nesta semana o foco principal foram os atletas Junior que estão indo para o World 

Championship Junior em Lima. 

 

- 4ª Prova online de Carabina e Pistola. 

Prova realizada em todo o Brasil, participam cerca de 900 atletas, competindo nos mesmos dias e 

horários, todos os locais tem juízes formados pela CBTE e um Delegado Técnico responsável por 

organizar a Competição e lançar os resultados. 

 

Junho 

 

- 3ª Prova Centralizada 1. 

Prova onde formamos a equipe Brasileira, esta Prova é realizada com duas competições, onde os 

dois resultados são computados no Ranking Qualidade, o primeiro atleta do ranking esta na equipe, 

o segunda sai da soma do ranking mais o melhor resultado da Prova e o terceiro por critério 

técnico, utilizando os resultados da prova. 

 

- 5ª Prova online de Carabina e Pistola. 

Prova realizada em todo o Brasil, participam cerca de 900 atletas, competindo nos mesmos dias e 

horários, todos os locais tem juízes formados pela CBTE e um Delegado Técnico responsável por 

organizar a Competição e lançar os resultados. 

 

- World Cup Osijek/Croacia, prova onde participamos com 4 atletas, mais um técnico e o chefe de 

equipe. 

 

Julho 

 

- 6ª Prova online de Carabina e Pistola. 
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Prova realizada em todo o Brasil, participam cerca de 900 atletas, competindo nos mesmos dias e 

horários, todos os locais tem juízes formados pela CBTE e um Delegado Técnico responsável por 

organizar a Competição e lançar os resultados. 

 

- 3ª Semana de Treinamento. 

Realizada com a finalidade de aprimoramento de nossos atletas, sempre são convocados os atletas 

da seleção. 

Nosso foco nesta semana de treinos foram os atletas primeiros colocados no Ranking Brasileiro e 

os atletas junior. 

 

Agosto 

 

- 7ª Prova online de Carabina e Pistola. 

Prova realizada em todo o Brasil, participam cerca de 900 atletas, competindo nos mesmos dias e 

horários, todos os locais tem juízes formados pela CBTE e um Delegado Técnico responsável por 

organizar a Competição e lançar os resultados. 

 

- 4ª Prova Centralizada 1. 

Prova onde formamos a equipe Brasileira, esta Prova é realizada com duas competições, onde os 

dois resultados são computados no Ranking Qualidade, o primeiro atleta do ranking esta na equipe, 

o segunda sai da soma do ranking mais o melhor resultado da Prova e o terceiro por critério 

técnico, utilizando os resultados da prova. 

 

- Junto com a 7ª Prova online foi realizado no Rio de Janeiro o 45º Cenbra, prova presencial válida 

para o Ranking. 

 

- Jogos Olimpicos de Tokio 2022, estivemos com um atleta na Prova de Pistola de Ar, nosso atleta 

foi o Felipe Almeida Wu 

 

Setembro 

 

- 8ª Prova online de Carabina e Pistola. 

Prova realizada em todo o Brasil, participam cerca de 900 atletas, competindo nos mesmos dias e 

horários, todos os locais tem juízes formados pela CBTE e um Delegado Técnico responsável por 

organizar a Competição e lançar os resultados. 
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- Junto com a 8ª Prova online foi realizado em Blumenau o Campeonato Sul Brasileiro, prova 

presencial válida para o Ranking. 

 

- 4ª Semana de Treinamento. 

Realizada com a finalidade de aprimoramento de nossos atletas, sempre são convocados os atletas 

da seleção. 

Nosso foco nesta semana de treinos foram os atletas primeiros colocados no Ranking Brasileiro e 

os atletas junior classificados para o Campeonato Mundial. 

 

- World Championship Junior Lima/Peru, campeonato Mundial, onde participamos com 4 atletas um 

técnico e o chefe de equipe. 

 

Outubro 

 

- 9ª Prova online de Carabina e Pistola. 

Prova realizada em todo o Brasil, participam cerca de 900 atletas, competindo nos mesmos dias e 

horários, todos os locais tem juízes formados pela CBTE e um Delegado Técnico responsável por 

organizar a Competição e lançar os resultados. 

 

- V Copa Sulamericana, realizada na cidade de Buenos Aires, estivamos presente com 12 atletas, 

dois técnicos, o Diretos técnico e um chefe de equipe, todos os nosso atletas conquistaram 

medalhas. 

 

Novembro 

 

- 5ª Prova Centralizada 1. 

Prova onde formamos a equipe Brasileira, esta Prova é realizada com duas competições, onde os 

dois resultados são computados no Ranking Qualidade, o primeiro atleta do ranking esta na equipe, 

o segunda sai da soma do ranking mais o melhor resultado da Prova e o terceiro por critério 

técnico, utilizando os resultados da prova. 

 

- 10ª Prova online de Carabina e Pistola. 
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Prova realizada em todo o Brasil, participam cerca de 900 atletas, competindo nos mesmos dias e 

horários, todos os locais tem juízes formados pela CBTE e um Delegado Técnico responsável por 

organizar a Competição e lançar os resultados. 

 

- Campeonato Brasileiro, realizado na cidade de Rio de Janeiro, tivemos 900 atletas com mais de 

2000 inscrições. 

- Jogos Panamericanos Junior, realizado na cidade de Cali na Colombia, estivemos com 8 atletas, 4  

masculino e 4 feminino, mais um técnico e um chefe de equipe. 

 

4.2 TIRO AO PRATO 
 

4.2.1 EVENTOS DE TIRO AO PRATO 
 

Foram realizadas no decorrer do ano de 2021 as competições on line de tiro ao prato 

olímpico(Fossa Olímpica Ligth e Skeet Ligth) e não olímpio (Trap Nacional) e Fossa Automática- 

Tais competições foram válidas pelo Campeonato Brasileiro e Ranking Brasileiro.Além dessas, a 

partir de junho de 2021, devidos a pandemia, foram realizados as etapas de excelência de 2021, 

provas presenciais, sendo realizadas a partir da 3ª Etapa, sendo 6 no total. 

 

8 etapas realizadas de janeiro a novembro de Fossa Olímpica Ligth e Skeet Ligth. 

 

9 Etapa de Trap Nacional 

 

7 Etapa das Fossa Automática 

 

Além desses, foram realizados 04 regionais de Prato Olímpico, sendo eles: 

Regional Sudeste(São Paulo),  

Regional Sul(Guarapuava),  

Regional Nordeste(Recife) e  

Regional Centro-Oeste( Goiânia); 

 

No Trap Nacional, também foram realizados 04 regionais, também, Regional Centro-Oeste(Sinope-

MT), Regional Sudeste(Uberlândia), Regional Nordeste(Recife) e Regional Sul ( Chapecó); 
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Além do Campeonato Brasileiro, realizado em novembro no Rio de Janeiro de Fossa Olimpica, 

Skeet Ligth e Fossa Auotmática e a Final do Trap Nacional em Passo Fundo-RS. 

 

A Equipe Brasileira de Prato Olímpico participou de 06 treinamentos descentralizados durante o 

ano. 

 

A equipe Brasileira de Prato Olímpico Junior, participou de um Campeonato Mundial Junior  
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