ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINÁRIA
DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO PRÁTICO,
REALIZADA NO DIA 21/08/2020, POR VIDEO CONFERENCIA
Aos vinte e um dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte, em segunda e última
convocação, às 15:01 horas, com os presentes, quórum legal previsto e na forma do
edital, nos termos do art. 17, Inc. III, alínea “a” do estatuto da CBTP, as Federações
filiadas a CBTP, representadas por seus presidentes e procuradores, reuniram-se em
Assembleia Geral Ordinária através de aplicativo de vídeo conferencia denominado
ZOOM. Dando início aos trabalhos e, de acordo com a lista de presença com direito a
voto, estavam presentes as seguintes Federações, todas filiadas à CBTP: 1 - Federação
De Tiro Prático do Rio De Janeiro; 2 Federação Paranaense de Tiro Prático (por
procuração); 3 – Federação Mineira de Tiro Prático; 4 – Federação Paraibana de Tiro
Prático; 5 – Federação Sul Mato-grossense de Tiro Prático; 6 – Federação de Tiro
Prático do Rio Grande do Norte; 7 – Federação de Tiro Prático Pernambucana; 7 –
Federação Rondoniense de Tiro Desportivo; 8 – Federação de Tiro Prático Paraense
(por procuração); 9 – Federação Gaúcha de Tiro Prático; 10 – Federação de Tiro de
Goiás; 11 – Federação Espirito Santanse de Tiro Prático (por procuração); 12 Federação Gaúcha de Tiro Prático e 13 – Federação de Tiro Prático do Maranhão. Em
seguida o presidente da CBTP iniciou a deliberação sobre a pauta publicada na página
da CBTP e encaminhada por carta Registrada (AR) de acordo com o edital de
convocações: 1) Concessão de título Benemérito ao Sr. Ricardo Wurdig e ao Sr.
Marcelo Neves; 2) Homologação da Federação do Estado do Amazonas; 3)
Definição do Ranking 2020 em Etapa Única nas modalidades de IPSC Handgun,
CCP, Rifle, Mini Rifle e Shotgun 2020; 4) Revisão dos pré requisitos para a
convocação dos Atletas para eventos internacionais; 5) Definição das novas datas
para as Etapas do Campeonato Online a retomada a partir de agosto/2020. De
acordo com as previsões estatuárias o Presidente em exercício da CBTP, Sr. Demetrius
da Silva Oliveira, assumiu a Presidência da Assembleia nomeando o Sr. Hipólito
Machado Raimundo de Lima, Diretor Jurídico da entidade, como secretário da
assembleia para que fosse iniciado o debate sobre as pautas. O Presidente da CBTP, Sr.
Demetrius Oliveira iniciou agradecendo a todos pela presença e pedindo desculpas pelo
atraso, tendo em vista que, devido a assembleia anterior ter se estendido além do
previsto, o atraso foi inevitável. O presidente fez uma breve leitura da circular e do
Edital de convocação enviado a todas as Federações antecipadamente com as entidades
presentes e devidamente representadas foi dado início a apresentação do Item I da
pauta Concessão de título Benemérito ao Sr. Ricardo Wurdig e ao Sr. Marcelo
Neves; O presidente iniciou a pauta apresentando o vasto currículo do sr. Ricardo e
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agradecendo pelo grande trabalho. O Sr. Ricardo Luiz Würdig é o atual vice-presidente
da região sul CBTP e desde 1996 vem trabalhando em prol do desenvolvimento do Tiro
Prático juntamente a Federação Gaúcha de Tiro Prático (FGTP). O presidente
apresentou também um pouco da história do Sr. Marcelo Neves que iniciou sua carreira
como Range Officer no ano de 1994, e desde 1998 atua em competições internacionais
o tornando hoje, o IROA com mais tempo de atuação em exercício no Brasil. É o atual
Diretor Geral de Arbitragem NROI CBTP nomeado no ano de 2019. Assim, a
concessão de títulos Beneméritos aos srs. Ricardo Wudirg e ao Sr. Marcelo Neves
foram aprovados por UNANIMIDADE por todos os presentes. Passando para 2º item
da Pauta Homologação da Federação do Estado do Amazonas. O presidente da
CBTP fez questão de deixar registrado a grande satisfação em estar Homologando tal
Federação que conta hoje com uma diretoria extremamente competente e que vêm
trabalhando arduamente para conseguir regularizar tal entidade. A Federação de Tiro
Prático do Estado do Amazonas vem travando uma grande batalha para que a entidade
seja reconhecida e regularizada. Informado a todos que toda a documentação enviada
foi analisada pelo jurídico da CBTP e foi emitido parecer favorável à homologação, a
assembleia aprovou por UNANIMIDADE a homologação da filiação da Federação de
Tiro Prático do Estado do Amazonas junto a CBTP, na forma do art. 18 “Art. 18. É
ainda competência da Assembleia: Inc. IX - homologar as filiações e desfiliações de
Federações.” Ato contínuo foi para discussão da AGE o 3º item da Pauta Definição do
Ranking 2020 em Etapa Única nas modalidades de IPSC Handgun, Pistol Caliber
Carbine, Rifle, Mini Rifle e Shotgun 2020. O presidente iniciou falando sobre o
calendário de competições que ficou extremamente complicado devido a Pandemia. Foi
ressaltado também que para cada Campeonato Brasileiro existe os regulamentos
próprios com relação à pontuação para o ranking. Após um longo debate o calendário
ficou definido da seguinte forma e aprovado por todos por UNANIMIDADE: XXXIII
Campeonato Brasileiro e Open Internacional de IPSC Handgun e Pistol Caliber
Carbine: A etapa final será realizada entre os dias 04 e 08 de novembro na cidade de
João Pessoa/PB (Aptiro Country Clube) como já estava definido. Contudo para o
ranking será considerado o resultado da 1ª etapa em Viamão e a final terá peso 2 (dois).
Dessa forma serão 3 (três) resultados com um descarte. O XVI Campeonato Brasileiro
de Rifle e Shotgun / VII Campeonato Brasileiro de Mini Rifle será realizado em
etapa única e teve seu local alterado para o estado de Goiás na cidade de Rio Verde
(Clube de Tiro de Rio Verde – CTRV) entre os dias 03 e 06 de novembro. O
resultado da etapa será o mesmo do ranking e servirá para a convocação das equipes de
representação nacional, nos eventos internacionais para o ano de 2021. O Campeonato
Brasileiro de Silhuetas Metálicas foi mantido na cidade de Juiz De fora (Clube de
Tiro, Caça e Pesca de Juiz de Fora – CTCPJF) tendo somente sua data alterada para os
dias 19 a 20 de novembro.
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Os demais campeonatos de Silhuetas Metálicas- XXII Campeonato Sul Americano de
Silhuetas Metálicas e o XXXI Campeonato Centro Sul Sudeste de Silhuetas Metálicas foram adiados para 2021 e serão realizados em nova data a ser definido por nova
assembleia. Foi aprovado ainda a realização do XXV Campeonato Brasileiro de Steel
Challenge (Desafio do Aço). O mesmo será realizado em Etapa única com 8 (oito)
stages e possibilidade de inscrição em várias divisões. O Campeonato será realizado
entre os dias 15 e 18 de outubro no Clube de Tiro Caça e Pesca de Juiz de Fora –
CTCPJF. Aproveitando a definições do Campeonato, o ITEM 5 da pauta -Definição
das novas datas para as Etapas do Campeonato Online a retomada a partir de
Agosto/2020 - foi adiantado. Dessa forma ficaram definidas as seguintes datas para
retomada do Campeonato Brasileiro Online: II Etapa de 10 a 13 de setembro; III
Etapa de 24 a 27 de setembro; IV Etapa de 08 a 11 de outubro; V Etapa de 29 de
outubro a 1º de novembro e VI Etapa e Final de 19 a 22 de novembro. Os clubes
que tiverem interesse em realizar as provas deverão se cadastrar previamente no site da
CBTP. Dando sequência aos itens da pauta, foi deliberado sobre o agora último item da
Pauta (4) - Revisão dos pré-requisitos para a convocação dos Atletas para eventos
internacionais. O presidente iniciou a apresentação informando que devido a algumas
falhas na redação de alguns critérios, alguns quesitos podem gerar dúvidas aos atletas
que são convocados para a representação nacional, nos campeonatos internacionais.
Desta forma, com todos os presentes foram aprovados os seguintes requisitos para a
convocação dos Atletas para eventos internacionais por UNANIMIDADE ficou
redefinido um novo texto da seguinte forma: Cada equipe será composta por 4 (quatro)
atletas de cada divisão, e deverão constar no ranking OVERALL do ano anterior. Caso
um destes atletas não possa participar, o próximo do ranking será convocado
obedecendo-se os critérios abaixo. 1) Todos os membros de equipes de divisões
deverão alcançar o índice técnico de 85% (oitenta e cinco por cento) do Ranking
Overall da divisão; 2) Os membros da(s) equipe(s) divisão(ões) na categoria DAMAS
deverão alcançar o índice técnico de 65% (sessenta e cinco por cento) do Ranking
Overall da divisão; 3) Os Membros da equipe na categoria SENIOR e JUNIOR deverão
alcançar o índice técnico de 75% (setenta e cinco por cento) do Ranking Overall da
divisão; (Pelo regulamento da IPSC não existe equipes da categoria SUPER SENIOR).
4) Caso não tenham 4 (quatro) atletas satisfazendo aos critérios não haverá equipe na
divisão ou categoria; 5) Primeiro serão convocados os atletas com índice técnico por
equipe da divisão; Em seguida os atletas com índice técnico da equipe por categoria; 6)
Após preencher todas as vagas destinadas as equipes divisão e categoria, e de acordo os
critérios de índice técnico, se ainda restarem vagas, as mesmas poderão ser preenchidas
com os CAMPEÕES das DIVISÕES e CATEGORIAS; 7) A distribuição dos slots será
realizada de acordo com o porcentual de atletas de cada divisão, conforme Ranking;
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8) Todo atleta convocado deverá confirmar a sua participação com o aceite ao termo de
compromisso. Importante ressaltar que, todo ano a CBTP repassa à IPSC um valor
denominado taxa PER CAPITA que deve ser pago de acordo com o número de atletas
confederados. Esse valor, geralmente de USD 5,00 por atleta. O teto especificado pela
IPSC era de 2.000 mil membros, agora passou a ser de 3.000 mil membros. Este valor
define a quantidade de slots de um país, bem como a sua classificação no ranking da
IPSC. Desta forma devemos captar mais atletas para que tenhamos mais slots. Este e um
dever de todos filiados, principalmente dos clubes e federações. Com relação aos
fardamentos ficou decidido que somente será concedido fardamento, aos atletas que
compõem as equipes, com o devido aceite ao termo de compromisso. Quanto à ajuda de
custo ficou definido que, em se obtendo patrocínio(s), os valores e produtos
arrecadados, serão distribuídos aos atletas que compõem as equipes, com o devido
aceite ao termo de compromisso, em caso de descumprimento, os valores deverão ser
ressarcidos, sob pena de não poderem se inscrever em futuros eventos da CBTP, até a
quitação total dos débitos. Outro ponto debatido durante a assembleia foi com relação às
classes que são definidas de acordo com a média dos resultados das 3 (três) melhores
participações em provas da CBTP. As Classes são atualizadas no final de cada ano
calendário, e as novas classificações serão utilizadas no ano seguinte para premiação de
classes das divisões. Classe GM: 95% até 100%; Classe M: 85% até 94,99%; Classe
A: 75% até 84,99%; Classe B: 60% até 74,99%; Classe C: até 59,99% e a Unclassified.
A classe é definida por divisão, uma vez classificada não há como retroceder. A CBTP
só fornece o Ranking das modalidades internacionais por ela administradas.
Importante frisar que o atleta deve ficar atento e ser responsável sobre seus
resultados para que evite transtornos, sob pena de perder a pontuação questionada,
uma vez que a correção de uma pontuação individual do atleta acarreta a mudança na
pontuação de todos os participantes do campeonato. Assim, o prazo para
questionamento e quaisquer correções é de até 1 (uma) hora após a publicação do
verify. Dessa forma, foi definido pela AGE que os seguintes procedimentos são de
extrema importância: 1) Conferir se o seu nome consta na lista de inscritos que são
divulgadas antecipada e regularmente no site, e também no quadro de avisos da
competição no estande de tiro; 2) Verificar se a divisão/categoria/classe inscrita está
correta, e de acordo com o desejado, (tempo do VERIFY é extremamente importante
para essas correções); 3) Verificar se a sua divisão/categoria foi selecionada
corretamente ao fazer a inscrição; 4) O não pagamento da sua inscrição, acarreta a
exclusão de sua inscrição; 5) O Check de Equipamentos deverá ser feito antes do início
da competição, nos locais e horários divulgados no convite da etapa. O Ranking final de
cada ano, irá definir e premiar os campeões brasileiros das divisões e categorias, bem
como definir as equipes para o ano seguinte.
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Dessa maneira, o ranking do ano corrente forma as equipes para as competições
internacionais do ano subsequente, e assim por diante. No caso de um atleta estrangeiro
não residente no Brasil, vencer uma Etapa do Campeonato Brasileiro, o resultado deste
atleta estrangeiro será retirado dos resultados da Etapa para ser utilizado no cálculo do
ranking. Com relação a formação dos Squads para os campeonatos Nacionais foi
reforçado que eles são definidos pelo próprio atirador, quando da inscrição no novo
sistema da CBTP; Caso queira participar junto com um ou mais atiradores, basta
organizarem suas inscrições em conjunto, realizando a quitação da inscrição dentro do
vencimento, garantindo assim o squad escolhido. Alterações e mudanças de squads só
serão possíveis após a confirmação do pagamento. Após a deliberação de todos os itens
da pauta o Presidente da CBTP, Sr. Demetrius Oliveira agradeceu a presença de todos,
dando por encerrada a assembleia. Determinando que fosse lavrada a presente ata,
assinando-a eletronicamente em conjunto com o Secretário da Assembleia e levada ao
cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte para que sejam
produzidos seus efeitos jurídicos e legais.
[Assinado Eletronicamente]
Demetrius da Silva Oliveira
Presidente
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[Assinado Eletronicamente]
Hipólito Raimundo Machado de Lima
Secretário

