Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2021.
Circular 186/2021 – Secretaria
Da Comissão Técnica CBTP
Aos Atletas Confederados
Assunto: Convocação de Atletas para integrarem a delegação no Pan Americano de
Handgun 2021.
A Confederação Brasileira de Tiro Prático, tem a satisfação de convidar o
atleta praticante de IPSC para participar do Pan American Handgun Championship 2021,
que ocorrerá nos dias 16 a 20 de setembro de 2021 e será realizado na cidade de
Frostproof, na Flórida, Estados Unidos.
O presente convite está sendo estabelecido de acordo com os critérios
abaixo descritos para composição inicial da Delegação Brasileira com 89 slots.

Os critérios estabelecidos buscam criar condições justas de favorecer os
atletas brasileiros que participaram ativamente no Ranking de 2020.
Sendo assim, estamos CONVOCANDO V.Sa. para representar a CBTP,
se juntando a DELEGAÇÃO BRASILEIRA. O atirador deve confirmar
impreterivelmente a convocação até o dia 04 de fevereiro de 2021, efetuando o pagamento
imediato do slot de US$395,00 (trezentos e noventa e cinco dólares americanos), através
do boleto em anexo.
De acordo com a Previsão Orçamentária aprovada em Assembleia Geral
(https://cbtp.org.br/ata-ag-ordinaria-video-conferencia-prestacao-de-contas-2019-eprevisao-orcamentaria-2021/), os gastos ocasionais (patrocínios, campeonatos
internacionais etc) somente serão realizados caso a meta da receita seja alcançada.
Para isso, a CBTP vem trabalhando na busca de novos parceiros e
patrocinadores na iniciativa público – privada. E é com esse intuito que estaremos
presentes como expositores no COP Internacional https://www.copinternacional.com/,
um evento voltado para as maiores empresas do setor. Participaremos também, do
Defense & Security e Shot Fair Brasil, como apoiadores institucionais, elevando o nome
do Tiro Prático, bem como buscando apoios e patrocínios para a CBTP.
É importante observar que, não havendo o envio da confirmação por email manifestando seu interesse, até o prazo supramencionado, consideraremos a vaga
efetivamente livre para ser preenchida por outro atleta, independentemente de qualquer
aviso posterior.
Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar votos de elevada
estima e consideração.
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