
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação. Nos termos art.17, Inc. III “a”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

do Estatuto da CBTP. Ficam convocados os Senhores Presidentes das Federações 

filiadas à Confederação Brasileira de Tiro Prático, a se reunirem em Assembleia Geral 

que será realizada no dia 04 de agosto de 2017, às 14h:00min em primeira 

convocação, realizar-se à AG, desde que estejam presentes 2/3 dos seus membros; 

decorrida meia hora, em não havendo quórum acima, instalar-se-á em segunda e 

última convocação com qualquer número, no Salão de reunião do Barrudada Tropical 

Hotel, localizado na Rua Mendonça Furtado, 4120, Bairro Liberdade, Cidade de 

Santarém - PA,  durante a  IV Etapa do XXX Campeonato Brasileiro de IPSC e 

Open Internacional Handgun 2017, a fim de deliberarem sobre as seguintes 

ordens do dia: 1- Campeonatos (a- Provas Online com sistema de aceite ao termo 

de compromisso direto no site e aprovação das normas da prova; b- Ratificação da 

proibição de provas simultâneas as provas da CBTP); 2- Inicio da promoção do 

Campeonato de IPSC Action Air dentro dos Campeonatos de IPSC Handgun, Rifle, 

Mini Rifle e Shotgun (a- Apresentação da disciplina; b- Regime diferenciado para 

atletas que somente praticam Action Air); 3- Calendário de competições e eventos 

para 2018 (a- Impossibilidade de mudanças de local e data de qualquer etapa dos 

Campeonatos da CBTP, salvo por motivo de força maior ou impedimento da entidade 

anfitriã, devidamente justificado e aceito pela diretoria; b- Conciliação das etapas 

com os feriados nacionais e regionais; c- Definir quantidade de pistas e número de 

disparos); 4- Valores das inscrições de todas as competições/modalidades, bem 

como a análise para a isenção dos atletas portadores de necessidades especiais nas 

competições de Tiro Prático; 5- Formação da equipes Law Force por Estado (a- Valor 

das inscrições; b- Quantidade de equipes); 6- Definição das equipes em campeonatos 

internacionais (a- Uma vaga técnica a ser definida pela diretoria da modalidade; b- 

Definição das condições para Apoio das Federações para os atletas participantes das 

equipes). 

Belo Horizonte, 05 de julho de 2017. 

 
 

[ASSINADO DIGITALMENTE] 
DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA 

Presidente - CBTP 
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