CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CAÇA E TIRO
FILIADA À FEDECAT – CONSTITUÍDA EM 30/08/41 – (DECRETO 9.919/42)

REGULAMENTO DA COPA BRASIL 2019 ONLINE/PRESENCIAL
FICA EXTINTO O CAMPEONATO BRASILEIRO ONLINE, CRIANDO-SE A
COPA BRASIL DE FAN 32 2019

A COPA BRASIL DE FAN 32 2019, será realizada em 11 (onze) Etapas, sendo
composta por onlines e presenciais.
Das 11 (onze) etapas, 06 (seis) serão ONLINE e 04 (quatro) PRESENCIAIS, sendo que
a 11ª Etapa SERÁ PRESENCIAL E OBRIGATÓRIA seguindo-se da GRANDE
FINAL.
Quando da realização das Etapas Presenciais, não serão realizadas Etapas Online.
As provas Online poderão ser realizadas nos Clubes devidamente filiados junto à CBCT,
nas quartas, sábados e/ou domingos, ficando a critério do clube a realização em um, dois
ou três dias.
O clube deverá divulgar o horário da prova em cada dia (ou dias), ou seja, deverá ser
realizada em horário fixo pré-determinado em cada dia, com a presença do respectivo
Delegado.
A Copa Brasil 2019, será disputada em séries de 15 (quinze hélices)
Cada atirador deverá atirar 3 (três) hélices por pedana, para após serem carregadas as
máquinas.
Nas Etapas Presenciais da Copa Brasil, os clubes que possuírem caixas com carregamento
automático, deverão deixa-las abertas após cada hélice ser atirada.
Nas provas Presenciais de Sexta e Domingo cada clube tem a liberalidade, desde que
devidamente detalhado no convite, estipular o número de hélices por série e o número de
hélices atiradas por cancha, bem como se as caixas ficarão abertas ou fechadas, se a prova
de domingo for etapa da Copa Brasil aplica-se o regulamento próprio.
Horário limite para início das Etapas Presenciais aos Domingos: 10h:30m, podendo ser
iniciada antes a critério do clube, o mesmo deverá indicar no convite o horário de início.
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Quando a Etapa da Copa Brasil coincidir com os Campeonatos Estaduais será realizada
barragem 5 peças a 27m a seguir Shooting out.

HANDICAP
A COPA BRASIL 2019, será disputada em distância fixa de 27 metros, deixando de existir o
handicap para disparo, porém permanecendo para as apostas, conforme disposto abaixo.
R$ 400,00

Média < 80% (12 hélices)

R$ 600,00

80% (12 hélices) <= Média < 90% (13,5 hélices)

R$ 800,00

90% (13,5 hélices) < Média

O Handicap para apostas, será calculado pela média das últimas 3 melhores provas
contando as últimas 6 da Copa Brasil.

CALENDÁRIO - ETAPAS
- 06/02 a 10/02
1ª Etapa da Copa Brasil (ONLINE)
- 06/03 a 10/03
2ª Etapa da Copa Brasil (ONLINE)
- 11/04 a 14/04
3ª Etapa da Copa Brasil (PRESENCIAL) + GP FEDECAT - CCTSP
- SP
- 07/06 a 09/06
4ª Etapa da Copa Brasil (PRESENCIAL) + CAMPEONATO DO
BRASIL – CMC - BH
- 26/07 a 28/07
5ª Etapa da Copa Brasil (PRESENCIAL) – CTCPRNM – MAFRA
- SC
- 14/08 a 18/08
6ª Etapa da Copa Brasil (ONLINE)
- 23/08 a 25/08 7ª Etapa da Copa Brasil (PRESENCIAL) + GP FEDECAT +
CAMPEONATO DAS AMÉRICAS SUL – CPRT - PARANÁ
- 04/09 a 08/09
8ª Etapa da Copa Brasil (ONLINE)
- 09/10 a 13/10
9ª Etapa da Copa Brasil (ONLINE)
- 20/11 a 24/11
10ª Etapa da Copa Brasil (ONLINE)
- 29/11 a 01/12
11ª Etapa da Copa Brasil (PRESENCIAL OBRIGATÓRIA +
FINAL) – CCTSP – SP
As etapas Presenciais da Copa Brasil, serão disputadas sempre aos sábados, exceto na data
do Campeonato do Brasil, Grand Prix Internacionais que nestes casos as etapas serão
disputadas aos domingos.
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FUNDO DE PREMIAÇÃO ANUAL
O FUNDO PARA PREMIAÇÃO ANUAL da COPA BRASIL 2019, é constituído através
do pagamento por todos os participantes e em todas as etapas sejam elas PRESENCIAIS
ou ONLINE, de uma taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para homens e R$ 25,00
(vinte e cinco reais) para Mirins (até 16 anos) e Damas.

Dos valores arrecadados durante as 11 (onze) Etapas, será destinado 80% (oitenta por
cento) para a premiação e 20% (vinte por cento) para aquisição dos troféus.

Dos 80% destinados à premiação, 70% (setenta por cento) será destinado, conforme
TABELA DE PREMIAÇÃO DA CBCT, pelo número de atiradores participantes da final
e 30% (trinta por cento) para a majorança em 5 (cinco) prêmios, também conforme
TABELA DE PREMIAÇÃO DA CBCT.

As taxas de constituição do FUNDO DE PREMIAÇÃO, deverão ser cobradas pelos
Clubes que sediam as etapas online e presenciais e repassadas à CBCT em até 5 dias úteis
após cada evento.

VALORES DAS INSCRIÇÕES, HÉLICES E MUNIÇÃO
Nas Etapas Online, será cobrado pelo Clube que estará sediando a etapa, o valor de R$
110,00 (cento e dez reais) correspondente a Inscrição, já com 15 (quinze) hélices inclusas.
Os clubes possuem a liberalidade de cobrar de atiradores não sócios, uma taxa de R$ 50,00
reais a mais do valor da inscrição, (se assim desejarem).
Para as Etapas Online, os Clubes possuem a liberalidade de cobrar de atiradores não sócios os
valores que acharem justo e razoável por cada hélice.

Nas Etapas Presenciais, as inscrições terão os seguintes valores:
R$ 200,00 (duzentos reais) todas as categorias sem exceção;
Inscrições parciais: sexta e domingo R$ 75,00 ; sábado R$ 100,00
Inscrições parciais para apostas: proporcionais com 25% de acréscimo. (150/225/300 sexta
e domingo, e 200/300/400 no Sábado de acordo com o handicap do atirador).
Divisão das apostas: 30% sexta 40% sábado 30% domingo: 100% a prêmio
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Nas provas Internacionais realizadas no Brasil (Grand Prix Fedecat, Campeonato das
Américas – Sul), os valores das Inscrições serão os determinados pela FEDECAT
Preço da hélice avulsa para etapas presenciais ou online: máximo R$ 4,50 (quatro reais e
cinquenta centavos), e para provas internacionais máximo 1,50 € (para estrangeiros).

O preço máximo a ser praticado pelo Clubes na munição CBC Hélice 32 gramas, será de
R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) nas etapas presenciais e online.
Ocorrendo aumento pela CBC, será repassado valor proporcional ao aumento.

TAXAS CBCT
Nas Etapas Presenciais, será cobrada a Taxa da CBCT, estas nos valores de R$ 50,00
(cinquenta reais) para CONFEDERADOS e R$ 100,00 (cem reais) para NÃO
CONFEDERADOS, bem como o percentual de 5% (cinco por cento) sobre a premiação,
sendo de responsabilidade dos Clubes que sediarão as presenciais a cobrança e repasse
das quantias, até o 5º (quinto) dia útil após o término do evento, para a CBCT.

FINAL DA COPA BRASIL
Classificação para final, obrigatório a participação em uma 01 (UMA) ETAPA
PRESENCIAL, além da 11ª ETAPA, que é PRESENCIAL e OBRIGATÓRIA.
Para participar da final, além da participação obrigatória já citada (01 ETAPA
PRESENCIAL MAIS A 11ª ETAPA), o atirador precisa atingir a somatória de 72 pontos,
considerando a soma dos resultados nas 11 etapas.
Após a última etapa (11ª) a qual será PRESENCIAL e OBRIGATÓRIA, os classificados
disputarão em uma série de 10 (dez) hélices, sem limite de zeros, a seguir Shooting out,
distância fixa 27 metros.
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DA MAJORANÇA
A classificação da MAJORANÇA, será computada pela soma das 6 (seis) melhores etapas,
totalizando 90 (noventa) hélices, sendo obrigatória a contagem de no mínimo 2 provas
presenciais, mais final obrigatória (mínimo 3 presenciais).

RESULTADOS
Nas Etapas Online, em caso de empate, o desempate ocorrerá em shooting out. Os
desempates são apenas para os locais das etapas, não haverá um desempate ONLINE para
o Brasil todo.
Para o ranking da Copa Brasil 2019, só será computado o resultado das 15 primeiras
hélices. Não serão computados os pontos em caso de desempate em cada etapa.

Para as Etapas Presenciais, os Clubes deverão consultar o site da CBCT, antes de cada
evento, e verificar o Handicap de cada um dos participantes, para as apostas.

Os resultados de cada etapa, devem ser lançados pelo DELEGADO de cada Clube, no site
da Confederação, em até 24 horas após o término das etapas, enviando, por email, as
súmulas devidamente digitalizadas em PDF, para a Confederação, para controle do
Exército Brasileiro.
A CBCT só divulgará os resultados, após serem os mesmos validados, razão pela qual
devem ser enviadas as súmulas

PREMIAÇÃO
Etapas Online
Medalhas aos três primeiros classificados geral, patrocinada pelo clube organizador. Só
haverá premiação das etapas nos clubes. A CBCT fará apenas o ranking para a grande final
que terá premiação específica (troféus e dinheiro).
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NÃO haverá prêmio em dinheiro nas Etapas Online, ficando a critério de cada clube incluir
apostas paralelas junto com a sua etapa online.
Etapas Presenciais
Nas Etapas Presenciais, a CBCT fornecerá as medalhas para a premiação, sendo que os
Clubes fornecerão os três troféus aos campeões absolutos e majorança.
Medalhas para os três primeiros absolutos, melhor veterano, melhor superveterano, melhor
júnior, melhor mirim e melhor dama.

FINAL

Serão premiados com troféus fornecidos pela CBCT, os 3 (três) primeiros lugares
absolutos, o primeiro lugar da majorança, e os campeões de cada uma das demais
categorias.
Os valores arrecadados pelo FUNDO DE PREMIAÇÃO, serão distribuídos com base na
TABELA DE PREMIAÇÂO DA CBCT.
A CBCT divulgará após cada etapa qual a premiação acumulada para a final.

Só tem direito aos prêmios financeiros da final e Majorança os afiliados
em dia com a CBCT.
As provas Presenciais, só poderão ser atiradas com máquinas e hélices “APROVADAS”
pela CBCT. Para demais provas (incluindo online) fica a critério do clube.
Nas inscrições para pules, majorança, equipes e leilão de armas, será retido o
correspondente a 20% do valor arrecadado, ao clube organizador, sendo pago aos atiradores
vencedores 03 (três) prêmios na proporção de 50/30/20%, exceto a premiação de equipes
que terá prêmio único.

“A COPA DO BRASIL DE FAN 32, VALERÁ RANKING III SEGUNDO OS
CRITÉRIOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO”
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