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Imprima, preencha e assine esta ficha de pré-inscrição e envie escaneada para arbitragem@cbte.org.br dentro do prazo 
especificado no Regulamento deste programa.  A sua participação só estará efetivada com a confirmação por escrito (via e-
mail) da Diretoria de Arbitragem. 
 
Nome:_____________________________________________________________________________Estado:_____________ 
 
Celular:___________________________________________Email:_________________________________________________ 
 
Evento: Final do Brasileiro(   )      NNE(    )     CENBRA(    )     SULBRA(    ) - Outro ____________________________________ 
 
 

Habilitações que possui:  (   ) Provas ISSF (   ) Provas Nacionais (   ) Rifle Internacional (   ) Aferição de Alvo 
 
Em Qual Deseja Trabalhar:  (   ) Provas ISSF (   ) Provas Nacionais (   ) Rifle Internacional (   ) Aferição de Alvo 
 
Indique o período em que estará disponível, lembrando que é necessário atuar como árbitro em pelo menos três dias na 
disciplina designada. Verifique o calendário do evento para se encaixar dentro dos dias das disciplinas de sua habilitação. 
 

Data de início:  ______________________________________________________________________________ 
 
Data de término: ______________________________________________________________________________ 
 
Caso deseje participar como atleta, será necessário indicar um dia específico. 
 
Data de participação:  ______________________________________________________________________________ 
 
Disciplinas:  ______________________________________________________________________________ 
 
 
Para confirmar sua pré-inscrição é necessário assinar o termo abaixo. 

 
Declaro que sou árbitro nacional na(s) habilitação(ões) acima e me comprometo a estar disponível, caso seja selecionado para 
este programa, nas datas que especifiquei acima, entendendo que o não comparecimento ou abandono do Estágio poderá 
causar penalidades a mim, como árbitro nacional, já que estarei tirando as chances de outro árbitro participar, e isto não iria 
de encontro ao comprometimento que se espera de um árbitro. 
 
Data:  ______________________________________________________________________________ 
 
Assinatura  ______________________________________________________________________________ 
 

ESPAÇO DA ORGANIZAÇÃO - NÃO PREENCHER NADA AQUI! 
 
Árbitro Supervisor Designado:  ____________________________________________________________________________ 
 
Estande e Prova de Atuação 
 

Provas ISSF Provas Nacionais Provas de Rifle Internacional 

(    ) Estande de 10m 
(    ) Estande de 25m 
(    ) Estande de 50m 
 

(    ) Estande de 10m - Carabina Mira Aberta de Ar 
(    ) Estande de 25m - Duelo 20 Segundos 
(    ) Estande de 25m - Carabina Mira Aberta 25m 
(    ) Estande de 50m - Carabina Mira Aberta 50m 

(    ) Estande de 25/50m - Carabina CMP Sporter 
(    ) Estande de 300m - Carabina NRA e F-Class 
(    ) Estande de WRABF - Carabina WRABF 
 

 


