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I -  Objetivos 
 

a) Definir as regras básicas para que sejam criados e executados os campeonatos regionais em todo o Brasil com vistas à 

escolha dos melhores atiradores de cada regional, para que estes possam se enfrentar na etapa final; 

 

b) Valorizar as Federações dos estados e do Distrito Federal na disseminação da prática do tiro esportivo em todo o 

território nacional; 

 

II - Desenvolvimento 
Será realizado o Campeonato Brasileiro de Regiões, com as seguintes diretrizes: 

 

a) Regiões 
 

• Nordeste 

• Centro-Oeste 

• Sudeste 

• Sul 

 

b) Datas de realização 24/05/2018 a 27/05/2018 
 

• Região Nordeste - Caxangá Golf & Country Clube - Recife 

• Região Centro-Oeste - Clube de Tiro Pantanal - Cuiabá 

• Região Sudeste - Uberaba Country Club - MG 

• Região Sul - Clube de Caça e Tiro de Guarapuava - Paraná 

 

c)  O Clube para poder receber uma subsede Regional, deverá oferecer condições técnicas compatíveis com o 

regulamento da ISFF para as duas disciplinas de tiro ao prato olímpico (Fossa Olímpica e Skeet); 

 

d) O Clube que aceitar ser subsede regional terá que pagar as despesas do delegado indicado pela Diretoria Técnica com 

antecedência de no máximo 45 dias antes da competição, para ser o Diretor da Prova. As despesas consistem em Diárias 

(R$ 100,00/dia), Passagens aérea e/ou combustível para deslocamento e hospedagem. O delegado será o responsável 

pela competição em todos os seus aspectos, informando, em relatório (anexo I), em até 24 horas após a competição 

todas as ocorrências, inclusive se o resultado será válido ou não para o ranking.  

 

e)  O horário de início das provas deverá ocorrer às 9h de cada dia, podendo por motivo justificado e após     

 comunicação a todos os atletas, serem iniciadas em horário adiantado. 

 

f)  Na Final do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato - FO/FD/SK serão conhecidos os Super Campeões Regionais, através 

da disputa em uma única pedana dos 4 (quatro) Campeões Regionais (um de cada região definida no Item II.a deste 

documento considerando-se apenas a divisão por disciplina - overall) e 2 (dois) Vice-campeões Regionais (da Região Sul 

e Sudeste com igual critério) daquela disciplina;  

 

g)  Aos três melhores classificados na disputa de Super Campeão, será facultado como premiação a participação na Equipe 

Brasileira em uma competição internacional, nível sulamericano, no ano subsequente, sob responsabilidade da CBTE.  

 

h) O resultado do Campeonato de Regiões valerá para o Ranking Geral e o Ranking Qualidade. 

 

Casos não previstos nesse Regulamento serão analisados e resolvidos pela Comissão Técnica.  
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ANEXO I 
MODELO DE RELATÓRIO A SER ENVIADO PELO DIRETOR DA PROVA A CBTE 

 

Sr. Presidente da CBTE 

RUA MIGUEL COUTO 105 SALA 122 
CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 20070-030 
 
Assunto: Relatório da Prova _____________________________________________________________________ 

 

Prezado Senhor, 

 

Após a realização da Prova, realizada em ___________________ sob o comando da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO 

ESPORTIVO, nos dias ___/___ a ___/___/____, tenho a informar que:  

1) RESPONSABILIDADE: Ficou a cargo da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo que  se fez presente durante todo o 

evento, representada por _________________________________________________________ 

2) ORGANIZAÇÃO: _________________________________________________ (clube) na pessoa de seu Presidente 

______________________________________ (ou pessoa por ele indicada), que desempenhou suas funções de forma 

___________________________________________________________________________ 

3 ) PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO: Pratos ___________________ (marca e nacionalidade) de ______qualidade. 

4)  Máquinas de lançamento e aparelhagem de disparo com ______ manutenção.  

Máquinas  (  ) importadas (  ) nacionais  Marca/Modelo:________________ 

Aparelhagem eletrônica de disparo  (  ) importadas  (  ) nacionais   Marca/Modelo:________________ 

Apresentou defeitos? Quais? _______________________________________________ 

Foram solucionados? Como? _______________________________________________ 

5)  Congresso Técnico no dia ___/___ com os atletas presentes, onde foi discutido o andamento da prova e sorteio das 

esquadras, presidido pelo Sr.  _________________________________ 

Diretor da Prova:  

Representante do Clube: 

Responsável Pedana de Skeet:  

Responsável Pedana F. Olímpica 1:  

Responsável Pedana F. Olímpica 2:  
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Responsável Pedana F. Double: 

6) Competição de  Fossa Double com ______ atletas. 

                                Fossa Olímpica com ______ atletas. 

                                Skeet com ______ atletas. 

7) Quadros de resultados atualizados a cada série via computador direto com a CBTE? 

(   ) sim     (   ) não 

8) (informar a respeito da premiação da competição) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9) O Clube manteve venda de cartuchos CBC no local?  (   ) sim     (   ) não 

10 ) O Clube ofereceu um almoço de confraternização? (   ) sim     (   ) não 

CONCLUSÃO:  

Todos os itens do Regulamento da Confederação foram cumpridos? (   ) sim  (   ) não.  

O resultado da ____ etapa do Regional _______ deverá ser considerado para o ranking ? (   ) sim  (   ) não. 

11) Tecer observações a respeito do Clube e sugestões, se for o caso, para suprir defeitos 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

12) Tecer observações a respeito do desempenho do pessoal do Clube na realização e organização do evento e outras 

observações que julgar oportunas para o conhecimento da CBTE 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

13) Informar sobre a divulgação do evento na mídia 

____________________________________________________________________________________________ 

 

                                                         (Data e assinatura do Diretor da Prova) 


