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Belo Horizonte, 04 de junho de 2020. 

Circular 173/2020 – Secretaria 

 
Do Presidente da Confederação Brasileira de Tiro Prático – CBTP e 
Diretor Regional da IPSC no Brasil 
Sr. Demetrius da Silva Oliveira 
Às Federações e Clubes Confederados, 
 

Assunto:  Candidatura para sede do Campeonato Pan Americano Handgun 2021. 

 

Aos Ilmos. Sr. Presidentes de Federações e Clubes associados à CBTP 

 

1. Primeiramente cumprimentamos a V. Sas. com votos da mais elevada estima e 
consideração e esperamos que todos estejam bem. 
 

2. Trata a presente de INFORMAR que o Campeonato Pan Americano Handgun 2021, à 
ser realizado no Paraguai terá sua sede alterada, assim a IPSC abriu a oportunidade de 
candidatura das Regiões para sediar o evento. 
 

 Que, consoante aos efeitos da pandemia que assola mundialmente a economia dos 
países, o Paraguai encontra-se em uma difícil posição econômica. A IPSC de acordo com o 
cancelamento do evento no país abriu a vaga para as Regiões se candidatarem para sediar o Pan 
Americano.  

 O Brasil é o país que se configura há mais de 15 anos entre os cinco primeiros lugares 
no Ranking da IPSC, tanto no geral (Medalhas Presidenciais, Números de Atletas, Provas Nível 
III), quanto em Medalhas Presidenciais. A CBTP possui mais de 200 clubes filiados e 23 
federações, com alto padrão para sediar eventos internacionais e mostrar nossa potência. 

 Por fim, a Federação ou Clube que deseja sediar o Pan Americano 2021, devem 
preencher os requisitos necessários: 

• Estar em dia com suas obrigações diante a CBTP; 

• Apresentar CR válido das entidades envolvidas; 
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• Apresentar ofício com a proposta de sediar o PANAM, com rede hoteleira, aeroporto(s) 

e restaurantes; 

• Aceitar os termos de organização da IPSC e CBTP que serão apresentados futuramente. 

  
 A CBTP em contra proposta a IPSC, informará que aceita sediar, desde que não 
tenhamos que arcar com custos de despesas de um ou maias membros do Executivo, bem como 
que a IPSC deve garantir um valor mínimo (a ser negociado) de patrocínios, a fim que 
tenhamos condições de sediar este evento.. 

 Prazo final para envio por e-mail para bra@ipsc.org, com cópia para 
comunicacao@cbtp.org.br, do ofício com a proposta de sede do PANAM até a data de 08 de 
junho de 2020 impreterivelmente. 

Atenciosamente,  

 

[ASSINADO DIGITALMENTE] 
DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA 

PRESIDENTE CBTP 
DIRETOR REGIONAL IPSC | INSTRUTOR IPSC MISSIA 

MEMBRO HONORÁRIO DO CONSELHO CONSULTIVO DO SisFPC 
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