FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SEMINÁRIO PARA FORMAÇÃO DE RANGE OFFICERS
Prezada Federação,
É muito bom sabermos que é um desejo da Federação aprimorar a formação dos seus atletas.
Salientamos que existe um relacionamento direto entre a qualidade dos Range Officers e a
qualidade da competição, por isso, todos os Range Officers do Brasil podem estar orgulhosos
de fazerem parte da NROI Brasil CBTP.

Para solicitar o Seminário na sua Federação, é necessário informar os dados abaixo, para que
possamos confirmá-lo. A Federação poderá indicar um Clube que será o responsável pelo
Seminário, caso não deseje gerenciá-lo.

Lembrando que, para autorização do Seminário por parte da CBTP, é necessário que os filiados
(para Árbitro Nacional) e clubes envolvidos estejam sem pendências na CBTP. Os alunos
devem obrigatoriamente serem informados dos pré-requisitos e tipos de formação. Os cursos
serão abertos a qualquer aluno que cumpra os requisitos necessários. Está vetada a participação
de pessoas que não sejam competidores de Tiro Prático.

É importante que a solicitação seja feita com 45 dias de antecedência da data de início do
Seminário, para confirmação da NROI CBTP.

Reforçamos também, que após a realização do Seminário, fotos devem ser enviadas para
divulgação nas redes sociais da CBTP.

Pré-requisitos necessários para o Aluno:
•

Ser um competidor de IPSC há pelo menos um ano com no mínimo 4 provas como
competidor.

•

Ter participado de pelo menos uma prova de IPSC da Federação como competidor.

•

Ser membro ativo da Federação (Formação: Árbitro Estadual de Tiro Prático).

•

Ser membro ativo da CBTP ( Formação: Árbitro Nacional de Tiro Prático).

Da Formação do Árbitro:
•

A aprovação no Seminário é somente o primeiro passo para obter o reconhecimento
como árbitro.

•

O aluno obrigatoriamente deverá participar como auxiliar de prova (Provisional) até
obter 15 pontos em até 2 anos. Durante esse período o formando sempre atuará em
conjunto com um Range Officer (RO) Nacional Ativo da NROI.

•

Após esse prazo, deverá ser recomendado por um RO Ativo da NROI, que fará sua
avaliação durante uma prova de Federação. Obrigatório atuarem juntos na mesma pista.
O avaliador deverá utilizar o formulário NROI de avaliação.

Dos Níveis de Formação:
•

Árbitro Nacional NROI Brasil: árbitros reconhecidos a nível nacional. Receberão o
título de Range Officer após o período de treinamento como auxiliar de prova
(Provisional).

•

Árbitro Estadual de Federação: árbitros restritos a atuação em sua Federação de origem.
Receberão o título de Arbitro Estadual (AE) após o período de treinamento como
auxiliar de prova e avaliação final feita por um Range Officer NROI Ativo. O Árbitro
Estadual de Tiro Prático (AE), poderá solicitar promoção a Árbitro Nacional em até
dois anos ao regularizar sua situação com CBTP.

•

Árbitro de Clube: árbitros restritos a atuação em seu clube de origem. Receberão o
título de Arbitro de Clube (AC) após o período de treinamento como auxiliar de prova
e avalição final feita por um Árbitro Nacional NROI. Os clubes obrigatoriamente
deverão indicar um Range Officer Nacional, que será responsável pelos Árbitros do
Clube. Um Árbitro Nacional poderá ser responsável por no máximo 5 clubes. O Árbitro
de Clube de Tiro Prático (AC), poderá solicitar promoção a Árbitro de Federação ou
Nacional em até dois anos ao regularizar sua situação com a Federação e CBTP. Estão
limitados a atuarem em provas IPSC Nivel I.

Dos uniformes de Árbitro:
•

Árbitro Nacional (NROI):
o Calça: Sarja Azul Marinho,
o Camiseta: Com faixas azul marinho e branco, com os
símbolos da NROI Brasil / CBTP
o Boné: NROI Brasil / CBTP

•

Árbitro Estadual (AE):
o Calça: Sarja Azul Marinho,
o Camiseta: Com faixas verde e branca, com os símbolos
da sua Federação.
o Boné: Com símbolo de sua Federação

•

Árbitro de Clube (AC):
o Calça: Sarja Azul Marinho,
o Camiseta: Com faixas amarela e branca, com os
símbolos do seu clube.
o Boné: Com símbolo de seu Clube.

Dos Certificados do Seminário:
•

Os alunos em formação para árbitros Nacionais receberão o certificado NROI Brasil
emitido pela CBTP.

•

Os alunos em formação para árbitros Estaduais (AE) receberão um certificado emitido
pela sua Federação. Este certificado poderá será reconhecido pela NROI em até 2 anos,
caso o aluno regularize sua situação com a CBTP.

•

Os alunos em formação para árbitros de clube (AC) receberão um certificado emitido
pela seu Clube. Este certificado poderá será reconhecido pela NROI em até 2 anos, caso
o aluno regularize sua situação com a Federação e CBTP.

Atenciosamente,

CBTP
NROI Brasil

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SEMINÁRIO PARA FORMAÇÃO DE RO’S
Informações Sobre o Seminário
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2022

Título do Seminário:

- NÍVEL I
( ) Nível I

Tipo de Seminário:

( )Reciclagem

( ) Nível II
( ) Presencial

Modalidade

( ) EAD – Ensino a Distância ( Somente para Reciclagem)

Data do Início:

__/__/2022

Abertura das Inscrições:

__/__/2022

Valor do Seminário:

R$ __________

Quantidade de Inscritos:

_____

Data do Término:

__/__/2022

Encerramento das

__/__/2022

Inscrições:

Endereço:
Cidade:

Estado:

Federação/Clube:
Instrutor

Prestação de Contas
Tipo de Repasse

Valor Fixo
R$25,00 ( por aluno Confederado )

Valor para CBTP

R$35,00 ( por aluno somente Federado)
R$50,00 ( por aluno somente de Clube)
_______________________, ___/___/2022

Identificação do Responsável pelas informações do Seminário
Nome:
Cargo:
Telefone (Com DDD):

