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A Comissão Técnica de Tiro ao Prato, através do presente documento, visa divulgar o seu Planejamento Técnico para o ano de 

2018. 

 

Conforme planejamento técnico já divulgado no ano de 2016, onde prevê todo o planejamento até 2020, informamos: 

 

INVESTIMENTO 
a)  Investimento prioritário em treinamentos visando a participação no ODESUR 2018 (Cochabamba - BOL) e na CAT 2018 

(Guadalajara - MEX), pois esses eventos serão primordiais para a obtenção de vagas para as Olimpíadas de 2020. Nos Jogos 

Sulamericanos (ODESUR), a disciplina que tiver mais de 5 países participantes, terá automaticamente o seu primeiro lugar 

classificado para o Panamericano de 2019 em Lima, Peru, bem como, a CAT 2018, ambos com cotas para a Olimpíadas 

2020. 

  

b)  Continuar com o repasse do Projeto de Nível, a partir do nível II em diante. 

 

c)  Continuar com investimentos nos atletas Juniores, pelo Projeto Fabrica de Talentos, com a participação em competições 

internacionais; 

 

d)  Viagens internacionais serão realizadas, conforme orçamento, e prioridades acima informadas; 

 

e)  Continuação do Projeto Quebrou Ganhou! 

 

CONVOCAÇÃO 
Convocação para as Provas Internacionais: 60 dias antes do inicio do evento, em respeito a item 8.5 do Regulamento da 

modalidade, a exceção da convocação para o ODESUR, que será realizada dia 19/03/2018 e a CAT 2018, que será realizada no 

dia 23/07/2018. 

 

As quantidades de atletas serão: 

 

ODESUR 
2 atletas para Fossa Olímpica Masculino, 2 atletas do Skeet Masculino, 2 atletas da Fossa Olímpica Feminino, 2 atletas do Skeet 

Feminino, 1 reserva para a Fossa Olímpica Masculino e 1 reserva para o Skeet Masculino. 

 

CAT 2018 
3 atletas para Fossa Olímpica Masculino, 3 atletas do Skeet Masculino, 2 atletas da Fossa Olímpica Feminino, 2 atletas do Skeet 

Feminino, 1 reserva para Fossa Olímpica Masculino e 1 reserva para Skeet Masculino. 

 

Para essas convocações, o atleta deverá ter, no mínimo, o MQS médio de sua disciplina, no ranking qualidade.  A comissão 

Técnica reserva o direito de convocar atletas que não tenham tal índice. 

 

TREINAMENTOS 
Em janeiro de 2018, iremos realizar a convocação, conforme ranking qualidade de 01/01/2018, das quantidades abaixo 

informadas, para realizar treinamentos mensais, na semana que antecede as competições nacionais, para os seguintes atletas: 

 

Fossa Olímpica Masculino 
6 atletas melhor ranqueados 

 

Fossa Olímpica Feminino 
2 atletas melhor ranqueados 

 

Skeet Masculino 
5 atletas melhor ranqueados 
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Skeet Feminino 
2 atletas melhor ranqueados 

 

Para esses atletas, a confederação irá arcar com os custos do treinamento relativo a cartuchos e pratos utilizados no 

treinamento, nas seguintes datas: 

 

21 a 23/02 - Clube Paranaense de Tiro - PR - 1ª Etapa do Brasileiro de Tiro ao Prato 2018 - FO/FD/SK 

12 a 16/03 - Clube Mineiro de Caçadores - MG - 2ª Etapa do Brasileiro de Tiro ao Prato 2018 - FO/FD/SK 

 

As passagens aéreas, hospedagem e alimentação ocorrerão por conta dos atletas. 

 

Viagem para Bolívia para Treinamento na pedana que ocorrerá o ODESUR, entre os meses de março e abril de 2018 - conforme 

disponibilidade orçamentária. 

 

Para os convocados para a ODESUR e para a CAT, iremos custear todas as despesas. 

 

ODESUR 2018 - Cochabamba / BOL - convocação em 19/03/2018 
A partir da convocação para o Sulamericano na Bolívia, iremos realizar treinamentos intensivos para os atletas convocados, 

com todas as despesas pagas (aéreo, hospedagem, diárias, cartuchos, pratos e inscrição na competição - etapas do brasileiro 

correspondentes), conforme calendário abaixo:  

 

12 a 20/04 - Clube Caxiense de Caça e Tiro - RS - 3ª etapa do Brasileiro 

27 a 06/05 - Centro Militar de Tiro Esportivo - RJ - treinamento intensivo 

 

O atleta que não quiser se submeter a esse calendário, será automaticamente excluído da preparação, sendo convocado outro 

atleta para seu lugar, conforme colocação no Ranking Qualidade de 19/03/2018. 

 

CAT 2018 - Guadalajara / MEX - convocação em 23/07/2018 
Com essa convocação, iremos realizar treinamento intensivos no CMTE(Rio de Janeiro), ou outro clube com uma melhor 

logística em relação aos convocados, bem como utilizar as etapas para treinamento intensivo, com todas as despesas pagas: 

 

31 a 03/08 - Clube Mineiro de Caçadores- 7ª Etapa do Campeonato Brasileiro de 2018- Belo Horizonte - MG 

14 a 19/08 - CMTE  

03 a 07/09 - Clube Americanense de Tiro 

17 a 23/09 - CMTE  

15 a 19/10 - Caxias do Sul  

20 a 31/10 - Viagem a Guadalajara / MEX - CAT 2018 

 

Viagem de Preparação da Equipe para a CAT em um pais sulamericano, entre os meses de agosto e setembro. 

 

O atleta que não quiser se submeter a esse calendário, será automaticamente excluído da preparação, sendo convocado outro 

atleta para seu lugar, conforme colocação no Ranking Qualidade de 23/07/2018. 

 

Caso o atleta não possa participar dos treinamentos, deverá justificar sua ausência, no prazo de 05 dias após o treinamento, 

sob pena de exclusão. Sendo essa justificativa sujeita a aprovação da Comissão Técnica. 

 

Informamos também que o atleta que for medalhista na ODESUR, estará, automaticamente, convocado para a CAT 2018, caso 

se comprometa com os treinamentos. 
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Caso seja conseguida vaga para o Panamericano 2019, o atleta que a conseguiu, será o dono da vaga, desde que respeite e 

participe do calendário de treinamento da comissão técnica, permanecendo no ranking qualidade até a convocação para o 

Panamericano 2019. 

 

Os locais de treinamentos acima poderão ser modificados, conforme critérios técnicos, logísticos e econômicos. 

 

Como dependemos das verbas da Lei Agnelo Piva, tal planejamento poderá ser modificado de acordo com as verbas 

disponíveis. 

 

 

Jose Ailton Patriota de Oliveira 

Diretor Técnico 
 


