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I -  Finalidade 

 
Planejar a Fossa Olímpica e Skeet Light para o ano de 2020 seguindo as seguintes diretrizes; 

 
a)  Verbas disponíveis e designadas para a disciplina; 
 
b) Orientação do Presidente da CBTE; 
 
c) Propostas da Comissão Técnica da CBTE; 
 
d) Descoberta de Novos Talentos; 

 
e) Incentivar a categoria Júnior; 

 
Alguns termos técnicos e específicos do Tiro Esportivo usados nesse Planejamento poderão ser consultados no site da CBTE 
(www.cbte.org.br). 

 
II - Objetivos 

 
a) Valorizar os resultados obtidos pelos atletas em provas do calendário CBTE. 
 
b) Valorizar as Federações dos estados e do Distrito Federal na disseminação da prática do tiro esportivo em todo o 

território nacional. 
 
c) Auxiliar as Federações no investimento em atletas juniores e permitindo a seleção dos novos talentos. 
 
d) Buscar novos valores através dos resultados dos atletas nos eventos do calendário CBTE, principalmente, no Provas On-

line promovido pelas Federações. 

 
e) Fazer com que os atletas brasileiros tenham o máximo de participação em competições entre si, visando um maior 

número de resultados para avaliação mais acurada da qualidade individual. 
 
f) Utilizar, de maneira racional e criteriosa, os recursos financeiros disponíveis, buscando o desenvolvimento e a 

continuidade das ações. 
 
III-  Desenvolvimento 
 

a)  Serão 10 etapas; 
 
b)  O Campeonato Brasileiro será de acordo com item 5.1 e 8.2 do Regulamento Geral de Tiro ao Prato 2020. 
 
c)  As planilhas serão sorteadas na quinta à tarde, os clubes podem oferecer as provas de sexta a domingo, lançando os 

resultados até 24h00 do domingo; 
 

d)  Os atletas campeões da etapa em suas categorias e classes, terão, subsidiados a taxa de inscrição da CBTE da etapa 
seguinte, não cumulativa e com validade a partir do resultado da segunda etapa; 

 
e)  Serão 4 regionais, em locais a serem definidos até 29/02/2020 

 
e.1 -  Nesses regionais, os 10 melhores resultados da Fossa Olímpica e os 5 melhores resultados do Skeet, independente 

de categoria e classe, receberão isenção das inscrições, bem como um cunhete de cartuchos. 
Essa premiação pode aumentar, conforme o número de inscritos. 
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f)  Na Final do Campeonato, juntamente com a Final de Excelência, os 3 melhores de cada categoria e classe, contando os 

melhores resultados das 10 etapas, mais o resultado de 1 regional (o maior) em dobro, mais a final em triplo (parte 
classificatória), receberão: inscrição da competição e o equivalente a 1 cunhete de cartuchos. 

 
 
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 2020 
 
 
  

Durval Luz Balen 
Presidente 

Carlos Alberto Costa 
Diretor de Tiro ao Prato Olímpico 

 


