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1.  Definições 

Para os fins deste Regulamento, considera-se: 

 

a)  Campeonato Brasileiro Interclube de Tiro (Olímpico e Paralímpico): evento esportivo oficial no cenário nacional, 

organizado pela Confederação de Tiro Esportivo (CBTE), apoiado pelo Comitê Brasileiro Interclubes (CBC), do qual 

participe pelo menos uma Entidade de Prática Desportiva (EPD) integrada ao CBC, que envolva atletas em formação, 

conforme definição do Programa de Formação de Atletas do CBC e de acordo com o Regulamento dos Campeonatos 

Brasileiros Interclubes do CBC; 

 

b)  O Campeonato Brasileiro Interclubes é uma competição esportiva que conta com a conjugação de esforços entre 

Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), partícipes e demais entidades integrantes do SND, em regime de mútua cooperação. 

 

1. CBI 

Campeonato Brasileiro Interclubes 

 

2. EPD Integrada 

Entidade de Prática Desportiva sem fins lucrativos que detém vínculo associativo com o CBC, apta, dentro dos limites 

normativos, a participar das políticas públicas esportivas desenvolvidas pelo CBC; 

 

3. EPD Sediante 

Entidade de Prática Desportiva que sedia CBIs no âmbito do Sistema Nacional do Desporto - SND; 

 

4. EPD Participante 

Entidade de Prática Desportiva integrada (Clube) ao CBC, cujos atletas e Comissão Técnica, nos termos deste 

Regulamento, participam dos CBIs com o apoio do CBC; 

 

5. EPD Participante não Integrada 

Entidade de Prática Desportiva (Clubes) não integrada ao CBC cujos atletas e Comissão Técnica participam dos CBIs 

sem o apoio do CBC;  

 

6. ENAD 

Entidade Nacional de Administração do Desporto, componente do SND de que trata o artigo 13 da Lei nº 

9.615/1998, abarcando, para os fins deste Regulamento, as Ligas Esportivas credenciadas pela ENAD ou pelo CBC do 

respectivo esporte para realizar competições oficiais;  

 

2.  Finalidade 

Estabelecer normas para o Campeonato Brasileiro Interclubes de Tiro nas disciplinas olímpicas e paralímpicas em convênio 

com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). 

 

3.  Objetivos 

 

a)  Fomentar a formação e a manutenção dos atletas olímpicos e paralímpicos no Subsistema Clubístico; 

 

b)  Possibilitar a identificação de talentos esportivos e o acesso de novos atletas ao Sistema Nacional de Desporto (SND); 

 

c)  Promover a interlocução entre as Entidades de Práticas Desportivas (EPDs) formadoras de atletas e demais entidades do 

Sistema Nacional de Desporto (SND); 

 

d)  Induzir a participação das Entidades de Práticas Desportivas (EPDs) formadoras de atletas no Sistema Nacional de 

Desporto (SND); e 

 

e)  Alavancar o esporte competitivo nas Entidades de Práticas Desportivas (EPDs). 
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4.  Condições de participação 

 

a) Poderão participar do Campeonato Brasileiro Interclubes de Tiro os clubes integrados a federação de seu estado, na 

forma definida no estatuto da mesma, desde que a entidade estadual faça parte do sistema específico da CBTE 

responsável nacional pelo esporte da competição. Poderão participar também do Campeonato Brasileiro Interclubes de 

Tiro os clubes onde não exista entidade estadual em compliance, na forma definida no estatuto da CBTE, desde que o 

clube possua vínculo diretamente do sistema específico da CBTE. 

 

b)  As Entidades de Práticas Desportivas (EPDs) Integradas ao Comitê Brasileiro de Clubes poderão participar dos 

Campeonatos Brasileiros Interclubes de Tiro com o custeio, por conta do CBC, de passagem aérea e hospedagem, ou 

outros benefícios regulamentados pelo CBC, para os seus atletas e Comissão Técnica, desde que formalizem Termo de 

Adesão e Compromisso junto ao CBC impreterivelmente até o dia 23 de outubro. 

 

As informações para que as Entidade de Prática Desportiva (Clubes) possam se integrar ao Comitê Brasileiro de Clubes 

(CBC) poderão ser obtidas através de: 

 

www.cbclubes.org.br 

projetos@cbclubes.org.br 

Sede Campinas - 19 3794-3750 

Sede Brasília - 61 2099-2600 

 

A CBTE terá até o dia 24 de outubro para enviar a lista dos inscritos no Campeonato para o CBC.  Desta forma, os 

interessados em usufruir dos benefícios oferecidos pelo CBC, deverão fazer suas inscrições na Final do Campeonato 

Brasileiro de Car/Pst/RF 2019, nas disciplinas definidas no item 5 deste regulamento, até o dia 22 de outubro e 

efetuarem o seu pagamento. Desta forma, estarão automaticamente inscritos no I Campeonato Brasileiro Interclubes 

CBTE. As inscrições poderão ser feitas após este período, até o limite estabelecido no Regulamento do Campeonato 

Brasileiro, mas os atletas não poderão obter os benefícios. 

 

c)  Os Clubes integrados ao CBC deverão: 

 

1.  Contratar Seguro de Vida e de Acidentes Pessoais para seus atletas e comissão técnica: a contratação de seguro de 

vida e de acidentes pessoais com despesas médico-hospitalares e odontológicas, vinculado à atividade desportiva, 

para todos os atletas participantes, com o objetivo de cobrir os riscos a que eles estão sujeitos, como condição de 

participação;  

 

2.  Uniformes: para todos os atletas das entidades integradas ao CBC participantes, com o “selo de formação de atletas" 

do CBC, para que sejam obrigatoriamente utilizados durante o campeonato (conforme Manual de aplicação de selo 

de formação de atletas do CBC). 

 

5.  Disciplinas a realizar 

■ Carabina de Ar Masculino 

■ Carabina de Ar Feminino 

■ Carabina 3 Posições Masculino 

■ Carabina 3 Posições Feminino 

■ Pistola de Ar Masculino 

■ Pistola de Ar Feminino 

■ Pistola Tiro Rápido Masculino 

■ Pistola 25m Feminino 

■ Fossa Olímpica Masculino 

■ Fossa Olímpica Feminino 

■ Skeet Masculino 
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■ Skeet Feminino 

■ P1 Pistola de Ar Masculino SH1 

■ P2 Pistola de Ar Feminino SH1 

■ R1 Carabina de Ar - Posição em pé Masculino SH1 

■ R2 Carabina de Ar - Posição em pé Feminino SH1 

■ R7 Carabina .22 - 3x40 - 50m Masculino SH1 

■ R8 Carabina .22 - 3x20 - 50m Feminino SH1 

 

6.  Categorias 

Gênero Masculino 

Júnior Masculino até 20 anos 

Masculino a partir de 21 anos 

 

Gênero Feminino 

Júnior Feminino até 20 anos 

Feminino a partir de 21 anos 

7.  Tabela de pontuação de equipes 

Estas pontuações serão utilizadas em todas as disputas por equipe: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Classificação 

Ocorrerá de forma individual, após apurados os resultados, considerando-se cada disciplina e as suas categorias. 

 

a.  Desempate 

Ocorrerá pelas séries efetuadas, da última para primeira. Se ainda persistir o empate, este ocorrerá pela matrícula da 

CBTE, sendo a menor (mais antiga) a vencedora. 

 

b.  Definição dos Campeões (encerramento do campeonato)  

Após apurados os resultados dos atletas em determinada disciplina, receberão pontos os clubes que tiverem 

participantes classificados até o 8º lugar em cada disciplina e categoria, convertidos de acordo com a tabela do item 7 

deste regulamento. 

 

Estes pontos atribuídos pela conversão de todas as disciplinas, é que serão somados e irão compor um resultado único 

do clube. 

 

A classificação final será obtida pela ordenação deste resultados únicos, do maior para o menor. 

 

§ 1º -  Em caso de empate na 1ª, 2ª e 3ª colocação, o critério de desempate será o de maior número de primeiras 

colocações. Se ainda persistir o empate, o maior número de 2º lugar, e assim sucessivamente até que se decida o 

campeão. 

Classificação 

da equipe 
Pontos 

1º Lugar 8 

2º Lugar 5 

3º Lugar 3 

4º Lugar 2 

5º Lugar 1 
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9.  Premiação 

 

9.1  Individual  

Certificado para todos os atletas, independentemente de sua classificação, por disciplina e categoria. Este certificado 

poderá ser emitido pelo site da CBTE após a apuração final do evento. 

 

O certificado possui autenticação eletrônica que permite sua validação a qualquer momento, através da digitação do 

código único fornecido na ocasião de sua impressão.  

 

Estes certificados poderão ser emitidos a partir das 18h do primeiro dia útil após o evento. 

 

9.2  Clubes 

■ Troféu para os 5 primeiros lugares. 

■ Outros Prêmios (a definir). 

 

10.  Casos omissos 

Os casos omissos e eventuais divergências caso ocorram, serão resolvidos pela Comissão Técnica.  

 

11.  Comissões  

Comissão Técnica: 

Presidente da CBTE 

Superintendente Técnico  

Diretor de Carabina e Pistola 

Diretor de Provas Paralímpicas 

Diretor de Prato 

Técnico da equipe  

 

Comissão de Arbitragem: 

Diretor de Arbitragem de Carabina e Pistola 

Diretor de Arbitragem de Prato 

 

Comissão de Atletas  

 

12.  Local 

Centro Militar de Tiro Esportivo 

Av. Brasil, 26.196, Deodoro, Rio de Janeiro/RJ 

 

13.  Período: 

21 a 24 de novembro de 2019 

 

 

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2019 

 

Durval Luz Balen 

Presidente 

Jodson Gomes Edington Júnior 

Vice-presidente 



Confederação Brasileira de Tiro Esportivo 
 

Regulamento Geral 
I Campeonato Brasileiro Interclubes CBTE 

21/11 a 24/11 

 
 

6

Carlos Alberto Costa 

Diretor de Tiro ao Prato Olímpico 

James Walter Lowry Neto 

Diretor de Carabina e Pistola e Provas Paralímpicas 

Wissam Elias Maalouf 

Diretor de Arbitragem de Carabina, Pistola e Rifle 
 

 


