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Como é do conhecimento de todos, a Confederação Brasileira de Tiro Pratico 
(CBTP) está empenhada no aprimoramento técnico de seus atletas e competições 
e para tanto desenvolveu uma nova versão Programa Black Badge que foi lançado 
em 2018 na etapa final de Anápolis/GO, em Novembro. 

 
O objetivo do programa é capacitar todos os atletas, principalmente aqueles que 

pretendam participar de provas nível III ou superior. O programa, que terá início  
em breve, irá inicialmente formar/capacitar INSTRUTORES em todas as regiões  
do Brasil, atendendo inicialmente aos locais com maior número de atletas e clubes 
confederados para poder garantir maior capilaridade e uma disseminação mais 
rápida e objetiva do conhecimento. 

 
Os seminários para formação de Instrutores Black Badge serão divulgados pela 
CBTP (em um primeiro momento) para as federações e clubes classificados de 
acordo com o critério acima exposto, e posteriormente, da mesma forma que 
ocorre com os seminários para formação de árbitros (ROs). 

 
Os primeiros instrutores formados terão como missão e compromisso disseminar 
em seus clubes, o mais rápido possível o conhecimento adquirido, elevando os 
níveis de qualidade e a segurança do nosso esporte. 

 

 

 
 
 
A meta da CBTP é que a partir de 2020, somente atletas homologados com Black 
Badge possam participar de competições de nível III ou superior. 
 
 



 

Definições Importantes 
Os cursos Black Badge serão implementados da seguinte forma: 

 
 
ATLETAS BLACK BADGE (Formados pelos clubes) 

 

Os atletas que buscarem o programa serão qualificados como Black 

Badge quando aprovados em avaliação prática e teórica em curso 

ministrado por instrutor qualificado e autorizado pela CBTP obtendo 80% 

de aproveitamento em cada avaliação. Para os atletas que já competem 

hoje e que tenham participado de pelo menos três provas de Nível III, 

haverá a possibilidade de avaliação através de uma pista de tiro específica 

(CLC BB) que será disponibilizada em algumas provas homologadas pela 

confederação. Os candidatos a qualificação poderão se preparar via curso 

ou no caso de atletas com mais experiência, praticando os exercícios 

sugeridos e a pista CLC BB. 

 
INSTRUTORES BLACK BADGE (Formados pelos Instrutores Master) 

 

ROs ativos e homologados pela NROI poderão se candidatar a serem 

formados como Instrutores Black Badge. A participação no curso não 

garantirá a aprovação. Todos os candidatos serão submetidos a 

avaliações práticas e por escrito, tanto no tiro quanto no conhecimento 

teórico e na capacidade didática. Somente aqueles que cumprirem a carga 

horária e obtiverem mais de 80% de acertos em todas as avaliações serão 

considerados aprovados e receberão o certificado da CBTP. 

 

 
INSTRUTORES BLACK BADGE MASTER (Formados pela CBTP) 

 
Este curso será disponibilizado para instrutores de Tiro Black Badge, 

ativos e homologados pela CBTP com pelo menos dois anos de formação. 

A participação no curso não garante a aprovação. Todos os candidatos 

serão submetidos a avaliações práticas e por escrito, tanto no tiro quanto 

no conhecimento teórico e na capacidade didática. Somente aqueles que 

cumprirem a carga horária e obtiverem mais de 90% de acertos em todas 

as avaliações serão considerados aprovados e receberão o certificado da 

CBTP. Os Instrutores Black Badge Master são os únicos que poderão 

formar novos instrutores além de atletas. 



 

Formação de Atletas Black Badge 

 
Os cursos para formação de atletas terão duração de 2 dias com 

aproximadamente 16h aula sendo ministrados por instrutores registrados e 

autorizados pela confederação. 

Serão matérias obrigatórias no curso: 

- regras de segurança 

- história do IPSC 
- oficiais de uma competição 
- pontuação e divisões 

- armamento e acessórios 
- comportamento em estandes de tiro 
- fundamentos do tiro prático 
- comandos de prova; 

 
 

As avaliações consistirão em: 

 
- prova escrita sobre a matéria; 

- prova prática de tiro. 
 
 

Os resultados obtidos por cada atleta serão registrados em ficha padrão e 
posteriormente lançados no sistema de gerenciamento de dados da CBTP 

integrando o histórico do atleta e do instrutor que o avaliou. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formação de Instrutores de Tiro Black Badge 

 
Os cursos para formação de instrutores terão duração de 3 dias com no 

mínimo 24h aula (que somadas as 19h aula do curso de formação de RO atendem 

a portaria 40 do COLOG). 

 
Serão matérias obrigatórias no curso: 

Do desporto: 

- arbitragem 
- regras de modalidades 
- armamento empregado 

- regulamentos 
- premiações e ranking; 

 
Da técnica: 

- fundamentos do tiro; 
- fundamentos de balística; 
- conduta no estande de tiro; 
- condução de prova de tiro desportivo; 
- capacidade de análise da técnica do atirador e os efeitos no alvo; 

 
Das avaliações: 

- prova escrita sobre as matérias ministradas; 

- prova prática de instrução/aula sobre temas técnicos/do desporto; 
- prova prática de tiro com exercícios específicos. 

 

* O curso de formação de Instrutores de Tiro Black Badge MASTER será 
mais rigoroso no volume de informações, conteúdo das provas escritas, o 
índice para aprovação não poderá ser inferior a 90% de acertos em todas as 
avaliações. 

 
* Os certificados para instrutores aprovados terá validade de 3 anos e será 

necessário que o mesmo forme no mínimo uma turma por ano para manter- 
se ativo. 

 

 



 

INSTRUTORES BLACK BADGE 
Formados ANTES do Programa Black Badge Brasil 
 
 
Fica estabelecido que para instrutores formados pelo Programa Black Badge 
antes do lançamento do Programa Black Badge Brasil, ou seja, nas tentativas 
anteriores de implantação do programa, haverá uma reciclagem, que poderá 
ser feita no sistema remoto (EAD – Ensino A Distância) que deverá ser 
validada por uma avaliação/prova prática presencial que deverá ser 
ministrada por RO capacitado e autorizado pela CBTP para esse propósito. 
 
Dessa forma, todos que já haviam se comprometido com os objetivos da 
CBTP e do programa terão seu valor reconhecido e seu investimento 
preservado. 
 
Esta diretoria irá publicar um calendário até a primeira quinzena de 
janeiro/2019 informando a programação para os novos cursos de formação 
de instrutores, assim como os exercícios padrão de avaliação, pista CLC BB 
e outros documentos relacionados. 
 
Nos próximos dias será ministrado, no Centro de Formação Black Badge, no 
Clube TAT em Juiz de Fora/MG, um primeiro curso para novos instrutores que 
servirá como piloto para homologação desse novo programa. 
 
Estamos trabalhando na unificação do cadastro de todos que já passaram 
pelo programa para que a partir de agora, a transparência e a facilidade de 
acesso as informações sejam características distintas dessa nova fase. 
 

Juiz de Fora, 17 de dezembro de 2018. 
 
 

Henrique Guimarães 
Diretor Técnico de Instrutores de Tiro CBTP 

Instrutor Black Badge Master 
 
 

Demetrius Oliveira 
Presidente CBTP 

Diretor Regional IPSC 
Instrutor Black Badge Master 

 

 


