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Atleta do Tiro Prático desde 1988 coleciona em seu currículo vitórias em 

Campeonatos Estaduais, Nacionais e Internacionais. 

 

  

Sua trajetória no Tiro Prático vai além da prática como um simples 

Atleta. Demetrius, foi Presidente da Federação Mineira de Tiro Prático entre 1995 e 

1999; atuou como Vice-Presidente da Confederação Brasileira de Tiro Prático entre 

2000 e 2004; atuou como Assessor do Presidente da CBTP entre os anos de 2005 a 

2013, tornando-se em seguida o Presidente da CBTP e também o Diretor Regional 

da International Practical Shooting Confederation -  IPSC no Brasil. 

 

  

Este ano, Demetrius Oliveira foi nomeado membro do Conselho 

Consultivo do SisFPC, Órgão criado pelo Comando Logístico, sob a supervisão da 

Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, para auxiliar o Exército 

Brasileiro, principalmente sobre as normas de controle de produtos controlados. 

 

  

O trabalho desenvolvido pelo Presidente da CBTP, Demetrius Oliveira, 

vai muito além da divulgação e organização de campeonatos de tiro. É também 

responsável por inúmeros desenvolvimentos dentro do Tiro Prático, desde a 

divulgação por meio de campeonatos, reuniões com os órgãos de fiscalização e 

entidades do tiro prático. Também é conhecido por articular com as demais 

entidades formais através de reuniões que visem esclarecer e orientar o usuário. 

 

 

Dentre elas, já realizou várias audiências nas Regiões Militares, onde 

esteve reunido com Comandantes e Chefes do SFPC, além de encontros com 

representantes de entidades filiadas a CBTP, e também, responsável pela realização 

de campeonatos nacionais e internacionais, ampliando a promoção esportiva e o 

desenvolvimento do segmento. 

 

 

Durante os anos à frente do TIRO PRÁTICO no Brasil, o esporte teve um 

salto muito significativo, trazendo a inclusão de empresas do segmento para o 

apoio e patrocínio das equipes e eventos nacionais e internacionais, tornando-se 

cada vez mais conhecido. 

 

 

Demetrius também tem em seu currículo a maior equipe de voluntários 

criada para auxiliar no desenvolvimento da Confederação, como diretores e 

assessores e isso tem proporcionado o crescimento do Tiro Prático no Brasil e no 

Mundo, sendo reconhecido dentre as principais entidades desportivas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uT4tBfgHc2k 
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Practical Shooting Athlete since 1988 collects in his curriculum victories in 

State, National and International Championships. 

 

  

His trajectory in Practical Shooting goes beyond practice as a simple Athlete. 

Demetrius, was President of the Minas Gerais Federation of Practical Shot between 

1995 and 1999; served as Vice President of the Brazilian Confederation of Practical 

Shooting between 2000 and 2004; he served as an Advisor to the CBTP President 

from 2005 to 2013, becoming the President of CBTP and also the Regional Director 

of the International Practical Shooting Confederation (IPSC) in Brazil. 

 

  

This year, Demetrius Oliveira was appointed member of the Advisory Board of 

SisFPC, an organ created by the Logistic Command, under the supervision of the 

Controlled Product Inspection Board, to assist the Brazilian Army, mainly on the 

controlled product control standards. 

 

  

The work developed by the CBTP President, Demetrius Oliveira, goes far beyond 

the dissemination and organization of shooting championships. He is also 

responsible for numerous developments within the Practical Shot, from the 

dissemination through championships, meetings with the inspection bodies and 

entities of the practical shot. It is also known for articulating with other formal 

entities through meetings aimed at clarifying and guiding the user. 

 

 

Among them, he has held several hearings in the Military Regions, where he met 

with Commander and Chief of the SFPC, in addition to meetings with 

representatives of entities affiliated with CBTP, and also responsible for holding 

national and international championships, expanding sports promotion and segment 

development. 

 

 

During the years ahead of PRACTICAL SHOOTING in Brazil, the sport had a very 

significant leap, bringing the inclusion of companies of the segment to the support 

and sponsorship of national and international teams and events, becoming 

increasingly known. 

 

 

Demetrius also has in his curriculum the largest team of volunteers created to 

assist in the development of the Confederation, as directors and advisors and this 

has provided the growth of Practical Shooting in Brazil and in the World, being 

recognized among the main sports entities. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uT4tBfgHc2k 


