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Prezados Confederados:  

 

Vimos lhes enviar um release contendo as principais decisões 

tomadas pela Diretoria da CBCT em reunião realizada dias 11 e 12 de dezembro de 2020, 

ocorrida em São Paulo, e que estarão consolidadas no Regulamento da Temporada 2021.  

 

Premissas Adotadas para o Planejamento da Temporada: 

 

- Com a chegada das festas de fim ano e período de férias há fortes indícios de que os 

agravos e restrições causadas pela COVID ainda permaneçam bastante relevantes até final 

do mês de janeiro e meados de fevereiro, desaconselhando início de provas presenciais 

antes de março; 

 

- Sem a garantia real ainda de como a pandemia se comportará ao longo de 2021 e que 

muitos atletas confederados possam ter limitações para viagem e participação em eventos 

presenciais, à exceção da Final que será exclusiva presencial, os outros 5 eventos 

presenciais de calendário serão mistos, ou seja poderão ser disputados nas cidades sede, 

conforme calendário ou no formato online nos próprios clubes; 

 

- O formato adotado de critério de classificação para a final para a temporada de 2020, onde 

se exigia o alcance de pelo menos 50% dos pontos possíveis, mais a participação na última 

prova presencial, propiciou que 108 Atletas participassem e concorressem a premiação 

final, o que se mostrou positivo. Para o ano de 2021, para classificação do atleta para a 

Grande Final, será obedecido o disposto no ítem 4.3.1 do Regulamento;  

4.3.1. Para a classificação e disputa da Grande Final da Copa do Brasil, o atleta deverá ter 

atingido a somatória mínima de 135 (cento e trinta e cinco) pontos na disputa das 15 

(quinze) etapas antecedentes e ter participado de uma prova presencial, ou da parte 

presencial de uma prova mista e também, obrigatoriamente, da última, ou 15ª etapa do 

certame. 

 

- O formato de premiação em dinheiro para a final, onde foram distribuídos R$ 100.000,00 

em prêmio para 46 atletas sendo eles 08 com 12 em 12 (cada um recebendo R$ 6.250,00 

(seis mil duzentos e cinquenta reais), 19 com 11 em 12 (cada um recebendo R$ 1.578,00 

(um mil quinhentos e setenta e oito reais) e 18 com 10 em 12 (cada um recebendo 

R$1.111,00 (um mil cento e onze reais), mostrou-se positivo e inclusivo, então será 

repetido e ampliado para 2021.  

 

- Com a realização de eventos no formato de provas mistas, poderá ser realizada na 

temporada a Majorança, inviabilizada em 2020.    

Alguns aspectos do regulamento das competições, foram objeto de sugestões por 

confederados, assim a Diretoria resolveu propor algumas adequações:   
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- Considerando a evolução observada nos últimos anos do número de confederados e 

participantes nas provas promovidas pela CBCT foi considerado para 2021 a 

estimativa/meta de 250 participantes em média nas provas on lines, 80 nas mistas e 150 

classificados para a grande final  

 

Calendário 2021: 

Mês Datas Tipo Local 

Fevereiro 02 a 07 1ª ETAPA (ON LINE) Todos os Clubes  

Março  04 a 07 2ª ETAPA (MISTA) CLUBE 

PATOBRANQUENSE 

DE CAÇA E TIRO 

 23 a 28 3ª ETAPA (ON LINE) Todos os Clubes 

Abril 01 a 04 4ª ETAPA (MISTA)  

+ GRAND PRIX FEDECAT 

+ CAMPEONATO PAN-

AMERICANO 

(PONTUÁVEIS PARA COPA 

DO MUNDO) 

CLUBE 

PARANAENSE DE 

TIRO 

 22 a 25 5ª ETAPA (ON LINE) Todos os Clubes 

Maio 04 a 09 6ª ETAPA (ON LINE) Todos os Clubes 

 25 a 30 7ª ETAPA (ON LINE) Todos os Clubes 

Junho 24 a 27 8ª ETAPA (MISTA) CLUBE MINEIRO 

DE CAÇADORES 

Julho  06 a 11 9ª ETAPA (ON LINE) Todos os clubes 

Agosto 12 a 15 10ª ETAPA (MISTA) CLUBE DE CAÇA E 

PESCA DE 

MARINGÁ 

 24 a 29 11ª ETAPA (ON LINE) Todos os Clubes 

Setembro 14 a 19 12ª ETAPA (ON LINE) Todos os  Clubes 

Outubro 21 a 24 13ª ETAPA (MISTA) E  

CAMPEONATO DO BRASIL 

CLUBE DE TIRO 

CAÇA E PESCA RIO 

NEGRO MAFRA 

Novembro  02 a 07 14ª ETAPA (ON LINE) Todos os Clubes 

 17 a 21 15ª ETAPA (PRESENCIAL 

OBRIGATÓRIA E GRANDE 

FINAL)  

CLUBE DE CAÇA E 

TIRO SÃO PAULO  

 
1- Formação de Equipes nos Eventos Presenciais  

2.2.3.1. Para formação das equipes deverá ser considerada a faixa do ranking a qual o 

atleta pertence, sendo que a somatória das faixas dos 3 (três) atletas não poderá 

ultrapassar 7 (sete). 
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2- Taxas e Abonos CBCT para 2021: 

A Diretoria decidiu NÃO promover qualquer majoração na anuidade dos confederados, 

que permanecerá em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), bem como no valor dos 

abonos nas provas mistas e presenciais que permanecerá em R$ 200,00 (duzentos reais).  

 

A CBCT, durante o ano de 2021, não fará a retenção de 5% sobre as premiações das provas 

mistas e presenciais, como também a taxa de fomento no valor de R$ 50,00 (cinquenta 

reais).  

 

3- EPI´s 

Óculos de segurança Equipamento de Proteção Individual obrigatório em todas as 

competições da CBCT (Onlines, Mistas e Presencial). Esta exigência é aplicável não só aos 

atletas, mas também para equipe de apoio e assistência que fica posicionada nas 

imediações da área de tiro. 

 

4- Traje: 

À exceção de Provas FEDECAT, os atletas poderão adotar como traje de competição 

bermudas e agasalhos. 

 

 

5- Classificação para a Final: 

Na final serão premiados em dinheiro, todos os atletas que classificados, 

alcançarem o score de 12 em 12, 11 em 12 e 10 em 12, conforme disposto no item 

4.3.4 do Regulamento. 
  

Para classificar para a final o atleta deverá obter ao menos 135 pontos (50%) de 270 

possíveis no ano (15 x 18 = 270), além da obrigatoriedade de participação de 01 (uma 

prova mista) mais a última etapa presencial obrigatória.  

 

6- Majorança: 

O total de pontos possíveis para apuração da Majorança em 2021 será de 108 pontos, 

sendo considerados os 6 (seis) melhores resultados de cada atleta na temporada, sendo 

obrigatória contagem de participação em pelo menos 2 provas mistas mais a última etapa 

do certame (presencial obrigatória).  

 

7- Medalhas para Faixa 1: 

Como forma de incentivar os atletas iniciantes a CBCT disponibilizará a suas expensas, um 

conjunto de 3 (Três) medalhas para cada clube confederado para cada etapa online, 

objetivando premiar o primeiro, segundo e terceiro colocado classificados na Faixa 1, 

conforme constante no ranking da CBCT. 
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8- Condições Especiais para Desempate: 

Em provas mistas e presencial da Copa do Brasil, à decisão da Diretoria de Prova, as 

barragens e desempates para definir classificação final poderão ser realizadas em pedana 

iluminada após o pôr do sol ou “à continuação” no dia seguinte. 

 

9- No Campeonato do Brasil e nas provas de abono adicionais às provas mistas e presenciais, 

a critério da diretoria de prova, poderá ser adotado “Zero Elimina”. 

 

10- Hélice quebrada sem soltar testemunho: 

Para a temporada 2021 a CBCT volta a adotar o critério constante no regulamento 

FEDECAT para julgamento de “zero” ou “nula” das hélices atiradas, quebradas e que não 

soltam o testemunho dentro da raquete.  

Independentemente da extensão do dano causado na hélice com o impacto do tiro 

(quebrando uma ou duas pás ou apenas uma “lasquinha” se o testemunho não soltar e a 

hélice continuar seu voo regular e cair claramente dentro da raquete a hélice será 

considerada “Zero”. Será considerada “Nula”, conferindo ao atleta possibilidade de 

realizar novo disparo apenas aquela hélice que o juiz da pedana julgar que a mesma foi 

“projetada” diretamente ao solo com o impacto do tiro, ou seja, deixou de voar, itens 8 e 

9 do artigo 37.  

 

11- Premiação para Finais da Copa Brasil 2021: 

A CBCT desenvolveu um planejamento, traçou um plano de ação e estabeleceu a meta  

de distribuir na Final da Copa Brasil uma dotação de R$ 350.000,00, distribuídos da 

seguinte forma, 70% (setenta por cento) para a final geral obedecendo para a distribuição 

da premiação geral os percentuais de 50% para 12/12, 30% para 11/12 e 20% para 10/12. 

Para a Majorança serão distribuídos 30% (trinta por cento) em 15 prêmios proporcionais 

a posição alcançada. 

 

12- Fundo Anual de Premiação: 

Para compor o fundo anual de premiação será cobrado junto às inscrições nas provas On 

line, Mistas e Presencial de cada atleta uma cota de fundo de premiação no valor de 

R$100,00 (cem reais) 

 

Àqueles atletas que se classificarem para a Grande Final, deverão integralizar uma cota 

no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a qual irá 100% a prêmio.  

 

13-  Confederação Obrigatória: 

Só poderão participar da Copa Brasil de Fan 32, atletas que estejam filiados e em dia com 

a Confederação Brasileira de Caça e Tiro. 
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14- Vigência da Anuidade: 

 

 

A anuidade da CBCT terá vigência de 12 (doze) meses a partir da adesão à Confederação, 

independente data em que ocorrer. 


