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Tendo em vista a necessidade de se adequar o Planejamento Técnico, divulgado em setembro de 2023, de 
acordo com o Planejamento Estratégico e Técnico 2021/2024, publicado em 2022, a Comissão Técnica 
decide: 
 

Time CBTE de Tiro ao Prato 2023 
 
 
Seguindo a tradição de transparência, bem como a observância da igualdade e isonomia, nesta data está 
sendo divulgado, com ampla publicidade, o presente planejamento técnico para que todos os atletas de 
tiro ao prato participantes dos eventos olímpicos (Fossa Olímpica – Masculino (FOM) e Feminino (FOF) – e 
Skeet – Masculino (SKM) e Feminino (SKF)) tenham prévio conhecimento, com a devida antecedência, das 
regras a serem utilizadas no biênio 2023/2024. Esse planejamento visa propiciar aos melhores atletas de 
tiro ao prato do Brasil, em cada uma das modalidades, as melhores condições de obter uma vaga Olímpica 
para o nosso país, possibilitando a mesma chance a todos, e definindo os critérios de inclusão e exclusão. 
 
Assim, com esse planejamento fica estabelecido o “Time CBTE de Tiro ao Prato Olímpico“, o qual será 
composto pelos melhores atletas do Brasil em cada uma das modalidades olímpicas previstas e aprovadas 
pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para os Jogos Olímpico de Paris 2024. O Time CBTE será sempre 
aberto e, para integrá-lo, considerada a performance do Atleta na modalidade. 
 
A primeira composição do Time CBTE será divulgada imediatamente após a Etapa Final do Campeonato 
Brasileiro Excelência 2022, a ser realizada entre os dias 23 a 27 de novembro no CMTE. Dessa forma, 
integrarão o Time Brasil de Tiro ao Prato Olímpico os 05 (cinco) melhores atletas de cada modalidade 
olímpica (FOM, FOF, SKM e SKF) que alcançarem a média do ranking excelência acima do Nível II, cuja 
composição será revista semestralmente por essa Comissão Técnica. 
 
Todavia, se após a Final do Campeonato Brasileiro de Excelência 2022 nenhum atleta tiver atingido o índice 
mínimo para integrar o Time CBTE (média do ranking Nível II), a Comissão Técnica convocará os atletas para 
compô-lo visando a preparação durante o ano de 2023, conforme se segue: 
 
FOM - até 2 (duas) vagas*; 
FOF - até 2 (duas) vagas*; 
SKM - até 2 (duas) vagas*; 
SKF - até 01 (uma) vaga*; 
 
 
* Os (As) atletas que forem convocados (as) sem a média do Ranking maior que o nível II integrarão o 
Time CBTE participando dos treinamentos em condições de igualdade com os (as) demais atletas. 
 
Os integrantes do Time CBTE, após convocado (as) e firmado o Termo de Compromisso, receberão todo o 
suporte para seus treinamentos e adequada preparação técnica no ano de 2023, de acordo com a verba 
disponível, conforme planejamento que se segue: 
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TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E SELETIVAS 
 
O Time CBTE receberá subsídios para treinamento e competição da seguinte maneira: 
 
1. TREINAMENTOS DESCENTRALIZADOS 
 
Os treinamentos descentralizados serão realizados nos clubes que estão aptos para receberem tais 
treinamentos e de acordo com os critérios do Comitê Olímpico do Brasil e da CBTE, onde serão fornecidos 
para cada atleta, conforme seu Nível Técnico as seguintes quantidades: 

NIVEL I- 1500 unidades de Cartuchos; 
Nível II – 1000 unidades de Cartuchos ; 
Nível III e IV - 500 unidades de Cartuchos. 
 
Para que o atleta receba os subsídios, deverá indicar, até o dia 31/12/2022, o clube sede de seu 
treinamento, como também demonstrar que o clube está apto a realizar atividades com PCE (cópia de CR), 
apresentar cópia de nota fiscal emitida pela CBC referente a aquisição de cartuchos, e emitir declaração de 
filiação do atleta e/ou que o atleta está autorizado a realizar os treinamentos no clube. Caso o atleta não 
apresente tais documentos, ficará impossibilitado de receber tais subsídios. Esses subsídios serão dados no 
período de fevereiro a agosto de 2023.  
 
2. TREINAMENTOS CENTRALIZADOS (TC) E SELETIVAS. 
 
A partir de janeiro de 2023, a CBTE promoverá Treinamentos Centralizados (competições) e Seletivas no 
CMTE, conforme calendário abaixo. 
 
Os atletas do Time CBTE deverão comparecer, em 100% desses treinamentos/competições, sendo 
dispensados apenas por justificativa plausível ou está participando de provas internacionais, conforme seu 
planejamento técnico. 
 
DATAS:  
1º- 19-22/01/2023 
2º- 09-12/02/2023 
3º- 16-19/03/2023 
4º- 13-16/04/2023 (1a Seletiva para os Jogos Panamericanos e Seletiva para a WC Lonato ) 
5º- 11-14/05/2023 (2a Seletiva para os Jogos Panamericanos e 1a Seletiva para o Campeonato Mundial 
da ISSF) 
6º- 22-25/06/2023 (2a Seletiva para o Campeonato Mundial da ISSF) 
7º- 20-23/07/2023 
8º- 03-06/08/2023 
9º- 21-24/09/2023 
 
Os atletas do TIME CBTE terão nestes treinamentos/competições os seguintes custos subsidiados: 
Passagem aérea, hospedagem, diárias de alimentação/deslocamento. Terão direito nos treinamentos a 500 
unidades de cartuchos e pratos. 
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Com o objetivo de complementar o time para a realização de treinamentos com a quantidade de atletas 
idênticas a de uma final, a Diretoria Técnica poderá convidar outros atletas, como voluntários, para compor 
esses treinamentos. Para esses convidados, poderão ser pagos pratos e cartuchos de acordo com a 
disponibilidade de recursos, ficando a cargo dos mesmos o custeio do seu transporte aéreo e/ou terrestre 
e sua hospedagem. Os voluntários para essas vagas deverão enviar um e-mail informando que se 
interessam em participar dos treinamentos até 30 dias antes do início do mesmo. Caso haja mais 
voluntários que vagas disponíveis, será utilizado o Ranking Qualidade como critério para a aprovação, 
sendo priorizado os melhores colocados. 
 
A programação desses treinamentos serão: 
 

Dia 
Estand

e 
PT De Até Evento RT Final 

Quarta Todos -- 09:00 16:00 
Chegada dos atletas / Treino 
Livre 

  

Quinta 
Fossa 08:45 09:00 16:00 75 pratos (Masc/Fem)   

Skeet 08:45 09:00 16:00 75 pratos (Masc/Fem)   

Sexta 

Fossa 08:45 09:00 14:00 50 pratos (Masc/Fem)+Final 14:30 
15:00 – 
17:30 

Skeet 08:45 09:00 14:00 50 pratos (Masc/Fem)+Final 14:30 
15:00 – 
17:30 

Sábado 
Fossa 08:45 09:00 16:00 75 pratos (Masc/Fem)   

Skeet 08:45 09:00 16:00 75 pratos (Masc/Fem)   

Doming
o 

Fossa 08:45 09:00 14:00 50 pratos (Masc/Fem)+Final 14:30 
15:00 – 
17:30 

Skeet 08:45 09:00 14:00 50 pratos (Masc/Fem)+Final 14:30 
15:00 – 
17:30 

 
 
REGRAS DAS SELETIVAS 
 
As seletivas serão definidas segundo o grau de importância de cada competição. O modelo de SELETIVA 
NORMAL será realizado em um TC e as seletivas para os Jogos Panamericanos e Jogos Olímpicos usarão o 
sistema de SELETIVA ESTENDIDA englobando 2 (dois) TC previamente designados. 
 
Como critério para disputar as seletivas (normais ou estendidas) o (a) atleta deverá possuir no mínimo 4 
(quatro) resultados no Ranking Qualidade. Caso o (a) atleta não possua as 4 (quatro) provas será permitido 
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sua participação somente para contar os resultados das provas para o Ranking Qualidade, não estando 
habilitado a participar das finais olímpicas.   
 
No modelo de SELETIVA NORMAL, usado para as competições constantes do calendário da CBTE (com 
exceção dos Jogos Olímpicos e Jogos Panamericanos) será utilizado o seguinte sistema para definição da 
equipe: 
 

• Como primeiro resultado de cada atleta, será somada a média do Ranking Qualidade de cada atleta (um 
dia antes do início da seletiva); 

• Cada atleta realizará as duas provas durante o TC designado como seletiva para a referida competição 
obtendo o segundo e o terceiro resultados; 

• Após a realização de cada prova os (as) oito primeiros(as) colocados(as) farão uma final olímpica. Serão 
realizadas ao todo duas finais olímpicas durante a seletiva. A colocação final de cada atleta após a final 
será usada para definir uma pontuação conforme a tabela abaixo:  
 

 
• Cada atleta terá direito a descartar o menor resultado de seus três resultados (média do RQ e duas 

provas realizadas durante a seletiva normal). Cada atleta também poderá descartar uma final 
(permanecendo somente a melhor colocação obtida dentre as duas finais realizadas). 

• A classificação final da SELETIVA NORMAL será dada pela soma aritmética dos dois melhores resultados 
entre a média do RQ e as duas provas e da melhor pontuação equivalente obtida na final (descartando 
a pior final).  

• Em caso de empate, o primeiro critério de desempate será o maior resultado individual das 2 (duas) 
provas realizadas. Persistindo o empate serão utilizados os próximos resultados obtidos por cada atleta 
em ordem decrescente. O próximo critério de desempate será o somatório de ambas as finais realizadas 
por cada atleta. 

 
No modelo de SELETIVA ESTENDIDA, usado para os Jogos Olímpicos e Jogos Panamericanos será utilizado 
o seguinte sistema para definir a equipe: 

 

• Como primeiro resultado de cada atleta, será somada a média do Ranking Qualidade de cada atleta (um 
dia antes do início da seletiva); 

• Serão utilizados dois TC (previamente designadas). Serão somadas as duas provas de ambos os TC 
(Exemplo: 1o TC: prova 1 e 2 e 2o TC: prova 3 e 4), totalizando mais 04 (quatro) resultados.  

Colocação Pontuação 

1º 2 

2º 1,5 

3º 1 

4º 0,5 

5º 0 

6º 0 

7º 0 

8º 0 
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• Após a realização de cada prova os (as) oito primeiros(as) colocados(as) farão uma final olímpica. Serão 
realizadas ao todo 4 (quatro) finais olímpicas durante a seletiva, duas em cada TC. A colocação final de 
cada atleta após a final será usada para definir uma pontuação conforme a tabela abaixo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cada atleta terá direito a descartar o menor resultado de seus cinco resultados (média do RQ e quatro 
provas realizadas durante a seletiva estendida). Cada atleta também poderá descartar duas finais 
(permanecendo somente as duas melhores colocações obtidas dentre as quatro finais realizadas). 

• A classificação final da SELETIVA ESTENDIDA será dada pela soma aritmética dos quatro melhores 
resultados entre a média do RQ e as quatro provas realizadas nos dois TC e das duas melhores 
pontuações equivalentes obtidas nas finais (descartando as duas piores finais).  

• Em caso de empate, o primeiro critério de desempate será o maior resultado individual das 4 (quatro) 
provas realizadas. Persistindo o empate serão utilizados os próximos resultados obtidos por cada atleta 
em ordem decrescente. O próximo critério de desempate será o somatório de ambas as finais realizadas 
por cada atleta. 

 
As vagas serão preenchidas na ordem de classificação dos atletas, sendo exigido que apresente na média 
dos resultados o Índice América ou Mundo (de acordo com o tipo de Competição Internacional):  

• Média Índice América pra competições nível continental. (Campeonato Sulamericano, Sulamericano da 
ODESUR e Jogos Panamericanos). 

• Média Índice Mundo pra competições a nível Mundo. (Copas do Mundo da ISSF, Campeonatos Mundiais 
da ISSF, Grand Prix da ISSF e Torneios Internacionais aprovados pelo COB e publicados no calendário da 
CBTE). 

 
Casos excepcionais ocorridos durante as seletivas, devidamente comprovados pelo árbitro da prova e 
delegado técnico da CBTE presente, e que possam ser julgados como prejudiciais ao atleta, (Exemplo: 
problemas de saúde, quebra de arma, motivos de força maior e outros casos de relevância inquestionável) 
poderão levar a CBTE a alterar a composição da equipe, definindo os critérios técnicos para isso em cada 
caso específico, devidamente analisado e aprovado pela comissão técnica de Prato. 
 
Caso haja o interesse da CBTE e recursos financeiros disponíveis, poderão ser convocados por critério 
técnico outros atletas, seguindo a colocação da Seletiva. Cabe à Comissão técnica de Prato definir quem 
será convocado. Essa convocação é de caráter facultativo e discricionário e somente poderá ser incluído 
atletas caso a equipe ainda não esteja completa. 

Colocação Pontuação 

1º 2,00 

2º 1,5 

3º 1,00 

4º 0,50 

5º 0 

6º 0 

7º 0 

8º 0 
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Para ser elegível à vagas por critério técnico, o atleta deverá ter atingido no seu Ranking Qualidade um 
índice América ou Mundo, de acordo com a Exigência da Competição para a qual poderá ser convocado; 

 
3. PROVAS EXCELÊNCIA. 
 
Os atletas do TIME CBTE que irão participar das provas excelência, terão parte de suas despesas subsidiadas 
da seguinte maneira: 

NIVEL I e II- 500 unidades de Cartuchos, inscrição na prova e 05 rodadas de treinamento; 
Nível III a IV- 250 unidades de Cartuchos, inscrição na prova e 02 rodadas de treinamento; 
 
 
4. PROVAS INTERNACIONAIS ESTRATÉGICAS 
 

• ISSF WC Lonato 2023 – Lonato, ITA 

• ISSF WCH All Events Baku 2023 - Baku, AZE 

• XIX Pan American Games - Santiago, CHI 
 
Estas competições são importantes estrategicamente para a CBTE: 

1) Os Jogos Panamericanos porque distribui vaga direta para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 em todas as 
modalidades. E tem como participantes somente os atletas dos países do continente Americano, 
diminuindo a concorrência e aumentando as chances de obter as almejadas vagas para os Jogos Olímpico. 

2) O Campeonato Mundial porque serão distribuídas 4 (quatro) vagas para os Jogos Olímpicos por disciplina 
e os resultados servem para serem inseridos no sistema de avaliação do COB/GET. 

3) A Copa do Mundo da ISSF de Lonato 2023 para possibilitar que os atletas que demonstraram alto nível 
de performance em seu Ranking Qualidade tenham uma disputa em alto nível de qualidade com os 
melhores atletas do mundo. 

 
As vagas para essas provas internacionais estratégicas para a CBTE terão a equipe definida por meio de 
Seletiva conforme planejamento descrito acima. Essa equipe será custeada pela CBTE/COB. 
 
As demais competições Internacionais de 2023, serão abertas paras os atletas que quiserem participar, de 
acordo com a quantidade de vagas disponíveis, sem despesas pagas pela CBTE: 
 
1º- ISSF WC Rabat, MAR; 
2º- ISSF WC DOHA, QAT; 
3º-  ISSF WC Larnaca, CYP; 
4º- ISSF WC Cairo , EGY; 
6º- ISSF WC Lonato, ITA;  
(Vagas remanescentes, caso não haja 5 atletas com média do Ranking Qualidade acima do índice Mundo) 
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Para que o atleta possa participar das competições acima custeando suas despesas, deverão apresentar 
seu planejamento, via e-mail ao Diretor Técnico do Tiro ao Prato Olímpico, até o dia 31/12/2022, 
impreterivelmente.  

 
A partir de julho de 2023, os (as) atletas do Time CBTE irão competir nas provas de excelência normalmente, 
exceto aqueles (as) convocados(as) para outras competições internacionais previstas no calendário da CBTE 
e que torne incompatível sua participação em ambos eventos, sendo validado para esses atletas, as provas 
internacionais no Ranking Qualidade e Brasileiro. 
 
Gostaríamos de ressaltar que o Time CBTE é um time aberto composto pelos (as) melhores atletas do Brasil, 
e que a qualquer momento durante o ano de 2023 em que um(a) atleta atinja a média do Ranking Qualidade 
o nível I e a classificação entre os cinco primeiros colocados, será automaticamente incluído no Time. Com 
isso, o atleta que passar a ocupar a 6ª colocação, naquele momento, deixará de integrar o time CBTE, 
respeitando-se, portanto, o número máximo de 5 (cinco) atletas e os deadlines de cada Comitê Organizador 
das Copas do Mundo da ISSF. 
 
Nesse sentido, ao final de cada semestre, nos meses de julho e dezembro, o ranking qualidade será utilizado 
para rever os(as) 5 atletas integrantes do Time CBTE, mantendo-se os mesmos critérios utilizados após a 
final do Campeonato Brasileiro de 2022, e aqui previstos. 
 
Todas as provas constantes no calendário da CBTE e aprovadas no planejamento técnico pelo COB para o 
ano de 2023, incluindo as provas dos treinamentos centralizados e seletivas, contarão para o Ranking 
Qualidade. O Ranking Qualidade será calculado utilizando a média dos 4 (quatro) melhores resultados 
obtidos pelos atletas no período móvel de 6 (seis) meses.  
 
Caso um atleta não integrante do Time CBTE deseje participar de alguma prova organizada pela ISSF (Grand 
Prix ou Copa do Mundo) durante o ano de 2023 e ainda haja vagas não preenchidas pelos atletas do Time 
CBTE (cada prova permite um máximo de 5 atletas participantes por país em cada evento), será permitida 
sua participação, de acordo com o ranking, desde que ele(a) possua um índice América, estabelecido nos 
últimos 12 (doze) meses e arque totalmente com os custos decorrentes de sua participação. Essa solicitação 
devera ser feita formalmente, via e-mail, para o Diretor Técnico, e, sendo autorizada sua participação, o 
resultado da prova em questão contará para o ranking qualidade da CBTE. 
 
Vaga conquistada – Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos 
 
Conforme consta no Regulamento Geral de Tiro ao Prato Olímpico, qualquer vaga conquistada pelo atleta 
para o Pan-americano de 2023 e Olimpíada de 2024 será do país e não do atleta.  
 
a. As referidas vagas para os Jogos Panamericanos de Santiago 2023 conquistadas por atletas 

do Time CBTE no Campeonato das Américas 2022, em Lima, no Peru, irão ser disputadas 
nas seletivas conforme estabelecido neste planejamento. Não haverá prioridade para 
compor a equipe do Brasil nos Jogos Panamericanos de Santiago 2023 pois não houve 
conquista de medalhas junto com as vagas por nenhum atleta. Sendo todas as vagas 
conquistadas com colocações entre 7o e 23o lugar. 
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Vaga para os Jogos Olímpicos 2024 

 
b. Como o objetivo estratégico deste planejamento é a conquista de vagas para os Jogos 

Olímpicos de Paris 2024, existem várias possibilidades de conquistarmos essas vagas e caso 
isso ocorra por algum atleta do Time CBTE este atleta será priorizado no Planejamento da CBTE, 
visando o desenvolvimento técnico e terá a prioridade para representar o Brasil nos Jogos 
Olímpicos de Paris 2024 caso cumpra os pré-requisitos estabelecidos pela Diretoria Técnica 
da CBTE:  

• Se mantenha entre os 03 (três) melhores atletas do Ranking Qualidade da modalidade 
em que conquistou a vaga na data da convocação da equipe que representará o Time 
CBTE nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.  

• Possua pelo menos 02 (dois) resultado acima do Índice Mundo entre os resultados das provas que 
estiverem somando para o Ranking Qualidade da modalidade em que conquistou a vaga na 
data da equipe que representará o Time CBTE nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.  

• Apresente o planejamento de treinamento visando sua preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 
2024, logo após a conquista da vaga. 

• Participe das Competições e treinamentos Nacionais e Internacionais planejados conjuntamente pela 
CBTE e COB para desenvolver o (a) atleta tecnicamente. 

• Cumpra todas as determinações e orientações da comissão técnica. 

• Seja avaliado (a) pelo Laboratório do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e cumpra as determinações e 
planejamentos físicos, técnicos e médicos desenvolvidos para o (a) atleta. 

• Não possua punição disciplinar ou por doping. 

 
c. Caso o(a) atleta que conquistou a vaga não cumpra com os pré-requisitos estabelecidos no 

item b) anterior as referidas vagas voltam a ser do país e deixa de haver prioridade. Caso 
isso ocorra a composição da referida equipe para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 será 
feita através de seletiva estendida em dois TC a serem definidos durante o ano de 2024. 

 
 

Níveis 

Disciplina Nível I Nível II Nível III Nível IV 

FOM 118 117,99     
115,64 

115,63      
113,28 

113,27     
110,92 

FOF 113 112,99     
110,74 

110,73     
108,48 

108,47     
106,22 

SKM 118 117,99     
115,64 

115,63     
113,28 

113,27     
110,92 

SKF 110 109,99     
107,80 

107,79     
105,60 

105,59     
103,40 
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INDICES/DISCIPLINA FOM FOF SKM SKF 

Índice América 116 108 116 108 

Índice Mundo 118 113 118 110 

 
 

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Jodson Gomes Edington Junior 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

José Ailton Patriota de Oliveira 
Coordenadorr Técnico 

  
 
 
 

 
Carlos Alberto Luiz da Costa 

Diretor Técnico Tiro ao Prato Olímpico 
 


