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I -  Finalidade 
Planejar o Tiro Esportivo para o ciclo de 2021-2024 com as seguintes diretrizes: 

 
a) Verbas disponíveis e designadas para as disciplinas ISSF de Tiro ao Prato; 

 
b) Orientação do Presidente da CBTE; 

 
c) Propostas da Comissão Técnica da CBTE; 

 

d) Orientação da CBTE junto ao COB - Comitê Olímpico do Brasil detalhando o esporte em suas diferentes disciplinas. 
 
II - Objetivos 
 

a) Reiniciar o ciclo de treinamento interrompido pela pandemia COVID-19 visando a preparação para o Campeonato das 
Américas e Jogos Panamericanos. 
 

b) Utilização de Índices Técnicos como base para convocações e investimentos, conforme Anexo I 
 

c) Valorizar as Federações Estaduais e do Distrito Federal na disseminação da prática do tiro esportivo em todo o território 

nacional com projetos a serem apresentados a Presidência até 5 (cinco) de janeiro de 2021.  
 
d) Auxiliar as Federações no investimento em atletas permitindo a seleção dos seus talentos. 

 
e) Buscar novos valores através dos resultados dos atletas nos eventos do calendário CBTE, principalmente, nas provas 

Online promovidas pelas Federações bem como nas provas de disciplinas de acesso com comprometimento, disciplina, 
dedicação, de acordo com Termo de Compromisso e Relatórios de Avaliação. 
 

f) Aperfeiçoar o plano "Nível Técnico" para ser consolidado como um planejamento a ser adotado a cada ciclo olímpico. 
 

g) Utilizar, de maneira racional e criteriosa, os recursos financeiros disponíveis, buscando o desenvolvimento e a 
continuidade das ações, com total comprometimento nos valores e no orçamento traçado. 
 

h) Criar um grupo de atletas de interesse em desenvolvimento, os quais, segundo critérios estabelecidos pela Comissão 
Técnica, serão selecionados para integrarem referido grupo. Esse grupo receberá apoio financeiro da CBTE, sem que 
haja prejuízo aos demais atletas contemplados por esse planejamento. 

 

III- Planejamento Estratégico ciclo 2020/2024 
O objetivo principal do presente planejamento é preparar os atletas para as competições estratégicas, visando conquistar 
cota place para os Jogos Olímpicos Paris 2024. 
 
Tais competições estratégicas são: ODESUR e CAT, que ocorrerão no ano de 2022 e Jogos Panamericanos no ano de 2023, 
na cidade de Santiago, Chile. 
 
Essas competições são importantes estrategicamente, pois: 
■ ODESUR: Os Campeões das disciplinas conquistam Vaga para os Jogos Panamericanos 
■ CAT: Oferta elevada quantidade de vagas aos Jogos Panamericanos 
■ Jogos Panamericanos: Oferece duas cotas places por disciplina. Competição com nível técnico que nos permite alcançar 

as vagas com maiores chances. 
 
As Competições Internacionais Estratégicas serão: 
 
■ Copa Sudamericana - Cochabamba / BOL 

■ Campeonato Panamericano - Lima / PER 
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■ World Cup Junior - Suhl / ALE 
■ World Championship Junior - Las Palmas / PER 

 
As Competições Nacionais Estratégicas serão: 
 
■ Campeonato Brasileiro Excelência 
■ Campeonato Brasileiro Light 
 
Em 2021, seguiremos com os Camp Training ministrados pelo corpo técnico da YSA - Youth Shooting Academy, treinos com 

os atletas de interesse técnico e treinamentos localizados onde o principal objetivo é atuar com os Juniores em seus clubes, 
em finais de semana, evitando assim deslocamentos e perda de conteúdo em suas escolas. 
 
Ano de 2022, preparação dos atletas para o ODESUR e CAT, intensificando os Camp Trainings nesses locais, sempre que 
possível. 
 
Ano de 2023, investimento em Copas Mundiais e principalmente para o Panamericano. 
 
Fábrica de Talentos atuando forte com os Juniores treinando os atletas e revelando novos candidatos. 

 

IV- Desenvolvimento 
Conforme publicado no Planejamento Técnico 2020, a Diretoria de Tiro ao Prato Olímpico apresentará ao Comitê Olímpico 
do Brasil programa de treinamentos das equipes de Juniores, que foi aprovado com méritos. 
 
Para as equipes Sênior serão aplicados os treinamentos com acompanhamento dos auxiliares técnicos,  replicando as 
técnicas e rotinas de trabalho da YSA, com relatórios de acompanhamento técnico, físico, psicológico definindo metas e 
padrões para elaboração da Equipe Nacional bem como eventuais modificações. 
 
Serão destinados recursos específicos para a capacitação esportiva dos Juniores com aplicação de treinos técnicos, 
profissionais multidisciplinares e levando aos atletas a oportunidade de aperfeiçoamento em alto rendimento. 
 
a)  Formação da Equipe Brasileira 

A Equipe Brasileira de Tiro ao Prato Olímpico, será formada até o dia 05 (cinco) de janeiro de 2021, e será elaborada da 
seguinte forma: 
 
As Equipes Nacionais serão compostas: 

 

Fossa Olímpica Masculino - FOM 
■ 4 Atletas Equipe A 
■ 4 Atletas Equipe B 

   
Skeet Masculino - SKM 
■ 2 Atletas Equipe A 
■ 2 Atletas Equipe B 

   
Para tanto, serão analisados critérios objetivos e subjetivos como: 

 
■ Ranking 
■ Comprometimento 
■ Disciplina 
■ Dedicação 
■ Empenho 
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Atletas de Interesse Técnico - AIT 
A Comissão Técnica adotará nova metodologia e passará a trabalhar, em paralelo, com Atletas de Interesse Técnico, que 

poderão compor a equipe nacional. 
 
Serão aplicados treinos controlados no CMTE, bem como treinos locais visando menores custos. 
 
Os atletas, mediante seus resultados objetivos e demais critérios estabelecidos, poderão integrar a Equipe Nacional, 
permanecer ou deixar de fazer parte da lista, de acordo com seus resultados e atitudes. 

 

■ Fossa Olímpica Junior - FOJ - 4 Atletas 
■ Fossa Olímpica Feminino - FOF - 3 Atletas 
■ Skeet Junior - SKJ - 4 Atletas 
■ Skeet Feminino - SKF - 2 Atletas 

 
Também serão analisados os critérios: 

 
■ Ranking 
■ Comprometimento 
■ Disciplina 

■ Dedicação 
■ Empenho 

 
b)  Técnicos  

Permaneceremos em parceria com a Youth Shooting Academy, do técnico Diego Gasperini, para realização de 05 
(cinco) treinamentos controlados no Brasil, no CMTE, Rio de Janeiro, nas seguintes datas - (A confirmar): 
 
1º Treino Controlado 
09 a 13 de Janeiro 
 
2º Treino Controlado 
28 de Abril a 03 de Maio 
 
3º Treino Controlado 
16 a 20 de Agosto 
 
4º Treino Controlado 

12 a 16 de Outubro 
 
5º Treino Controlado 
Entre Novembro e Dezembro com data a ser confirmada. 
 
Os instrutores da Academia farão esses treinamentos e deixarão com os auxiliares técnicos de cada disciplina um 
programa de treinamento para a equipe, individualizados. 
  

c) Treinamentos 
 
c.1)  Treinamentos Descentralizados 

São treinamentos realizados pelos Auxiliares Técnicos da CBTE, onde serão aplicadas as técnicas estabelecidas pela 
YSA. 
 
A CBTE fornecerá cartuchos e pratos para os treinamentos. 
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Os atletas terão seus desempenhos avaliados e serão cobrados através de relatórios e analise nos treinamentos 
descentralizados e treinos pré competições. 

 
Os treinos visarão o deslocamento dos auxiliares técnicos aos clubes onde, com menor custo, poderemos atingir 
maior numero de participantes com treinamento especifico e direcionado. 
 
O atleta será avaliado constantemente e haverá uma comparação de rendimento, evolução técnica, disciplina, 
comprometimento, pontualidade entre os fatores a serem analisados.  

 

c.2)  Treinamentos Controlados 
Serão treinamentos realizados no Centro Militar de Tiro Esportivo- CMTE, nas datas constantes no Item b desse 
planejamento e será dirigido a Equipe Nacional. 
 
O atleta, membro da Equipe, deverá participar de 100% (Cem por Cento) dos treinamentos, quando convocados, 
sob pena de descontinuidade e devolução de todos os valores investidos, a não ser que justificado por motivo de 
força maior e avaliado pela Comissão Técnica; 
 
Aos atletas convocados, serão fornecidas passagens aéreas, hospedagem, diárias de alimentação, cartuchos e 
pratos dentro das quantidades estabelecidas para o treino; 

 
d)  Competições e Premiações 

Serão divididas em três tipos: 
 
d.1) Competições Nacionais - Provas de Excelência 

Serão as competições do Campeonato Brasileiro, válidas para o Ranking Qualidade. 
 
Os atletas convocados terão direito aos benefícios abaixo, não cumulativos e poderão ser proporcionais ao nível da 
equipe, podendo ter diferenças entre equipe A e B. 
Serão esses benefícios: 
 
■ Passagens Aéreas 
■ Hospedagem 
■ Diárias de Alimentação 
■ 250 Cartuchos 
■ Inscrição da Prova 
■ Dez Rodadas de treinamento 

  
Os pagamentos serão realizados conforme disponibilidade orçamentária e serão comunicados aos atletas em 
tempo hábil. 
 
Aos atletas que atingirem nas Provas Excelência, a pontuação de Nível I, será ofertado na Etapa Excelência 
subsequente, 250 cartuchos, inscrição da prova e três rodadas de treino. Tal projeto é chamado de Quebrou 
Ganhou! 
 
Caso o atleta não compareça a competição imediatamente subsequente, a premiação não será ofertada. 
 
■ FOM - 118 
■ SKM - 118 
■ FOF - 113 
■ SKF - 110 
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d.2) Competições Nacionais - Provas Light 
 

a) Os Campeões da Etapas On-Line, de cada Classe e Categoria ficarão isentos da taxa de inscrição da etapa 

subsequente, desde que seja realizada no mesmo clube. Esse prêmio não é acumulativo e não será valido para 

etapas posteriores. 

 

b) As Damas que obtiverem os scores abaixo serão premiadas da seguinte forma: 

■ 58 Acertos: Três Caixas de Cartuchos e Três séries de treino na próxima Etapa Excelência. 

■ Acima de 65 acertos: Os prêmios acima e a inscrição da Prova Excelência. 

 
c) Os Campeões de cada disciplina das Etapas Regionais terão como premio: 

■ Isenção da inscrição para a Final no CMTE. 

■ Cartuchos de prova para a Final no CMTE. Cartuchos de treino não serão contemplados. 

 

d) Ao final do Campeonato, o Campeão Over All de cada disciplina ganhará o direito a participar de uma prova 

Internacional Sulamericana com as despesas pagas pela CBTE no ano de 2022. 

 
d.3) Competições Internacionais 

Serão as competições que a Confederação pretende participar no ano de 2021/2024, conforme calendário da ISSF, 
CAT e ODESUR. 

 
Como todos nós sabemos, temos muito mais chance de conseguir Cotas Places nas provas da America, ou seja, 
CAT e Pan Americano. Diante disso, iremos concentrar todos os nossos investimentos para participação dos nossos 
atletas nas provas internacionais e treinamentos (Camp Training) em países das Américas onde serão realizadas as 
provas da ODESUR, CAT e Pan Americano. 
 
Para o ano de 2021, conforme calendário já divulgado pela ISSF, participaremos das seguintes competições: 
 
■ Copa Sudamericana - Cochabamba / BOL 
■ Campeonato Panamericano - Lima / PER 
■ World Cup Junior - Suhl / ALE 
■ World Championship Junior - Las Palmas / PER 
 
Para as competições que não enviarmos equipe, serão abertas inscrições para os atletas que queiram participar 
por conta própria, desde que possuam índice e respeitando sempre a ordem do ranking qualidade. Fica claro que 
os resultados obtidos não valerão para o ranking qualidade. 

 

 
Casos não previstos nesse Planejamento Técnico serão analisados e resolvidos pela Comissão Técnica.  
 
 
 
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2020. 
 

 
 

Durval Luz Balen 

Presidente 

José Ailton Patriota de Oliveira  

Supervisor Técnico  
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ANEXO I 
PROJETO NÍVEL TÉCNICO PARA O CICLO OLÍMPICO 2020 / 2024 

 
Considerando o limitado investimento no Tiro ao prato, a Comissão Técnica criou mecanismo para que os parcos recursos 
sejam investidos de maneira mais eficiente trazendo mais retorno ao esporte e criando um ambiente de competição saudável 
com regras claras, transparentes e atingindo igualmente todos os participantes. 
 
O conceito utilizado nesse projeto é o da meritocracia, o que acreditamos ser a melhor maneira de estimular os atletas a 
atingirem seus objetivos, criando metas para que isso ocorra e premiando aqueles que mais investem. 

 
Agrupamos os atletas em 4 níveis, utilizando os índices de que trata o item 8.1 do Regulamento Geral, conforme seu Adendo I 
e os resultados do Ranking Qualidade.  
 
NIVEL I  - o atleta que atingir fator maior ou igual ao índice de sua disciplina; 
 
NIVEL II  - o atleta que atingir fator entre 98 e 99,99% do índice de sua disciplina; 
 
NIVEL III  - o atleta que atingir fator entre 96 e 97,99% do índice de sua disciplina; 
 

NIVEL IV  - o atleta que atingir fator entre 94 e 95,99% do índice de sua disciplina. 
 
Tabela de acordo com os índices de 2019 

Disciplina 
NÍVEL I NÍVEL II NÍVEL III NÍVEL IV 

100% 99,99 a 98% 97,99 a 96% 95,99% a 94% 

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 

  
 


