
 

 

 
REGULAMENTO DA FTGO – FOSSA OLÍMPICA E SKEET 2020 

 
 
 

1) OBJETIVOS 
a. NOME DA COMPETIÇÃO E MODALIDADES - Apresentar normas e diretrizes das provas 

de Fossa Olímpica e Skeet denominada “Campeonato Goiano de Fossa Olímpica/Skeet” 
nas modalidades Fossa Olímpica Single e Skeet, disputadas individualmente, para 
atletas filiados a FTGO e regularmente em dia com suas obrigações. 

 
b. SISTEMA DE DISPUTA – 9 Provas On-line, 1 Prova Presencial Final. 

 
c. CLUBES – Clubes filiados a FTGO, que tenham condições técnicas e pedana(s) 

homologada(s) para eventos esportivos de acordo com o ANEXO I deste regulamento 
ou novas associações dentro do período do Campeonato. 

 
d. ETAPAS ON-LINE – Etapas em que o atleta pode participar em qualquer clube filiado 

homologado e seus resultados serão validados pela FTGO caso o atleta assim optar 
tendo o clube com anuência da Federação a possibilidade de ofertar a prova em 
somente um dia a sua livre escolha. Para o Campeonato Goiano de Fossa Olímpica e 
Skeet essas etapas terão Peso 1. 

 
e. ETAPA FINAL UNIFICADA – Etapa em que os atletas fazem as provas em somente um 

lugar previamente definido pela FTGO a Etapa Final Peso 2 computados para o Ranking 
da Federação de Tiro de Goiás. As datas e aberturas de Esquadras serão definidas em 
conjunto entre o Clube Sede e a Diretoria de Fossa e Skeet, as provas são cedidas pela 
Federação ao Clube, caso o mesmo não seja capaz de realizar a Federação fará nova 
realocação preservando a data, sendo tempestivamente ao Clube aplicada a 
penalidade de suspensão por um ano de sediar etapas da Federação.  

 
2) DESENVOLVIMENTO 

a. CATEGORIAS 
i. Categoria Fossa Olímpica 

 
 
 

ii. Categoria Skeet 
 

 
iii. Permanência Menores de Idade nos Estandes de Tiro ao Prato - É de 

responsabilidade do pai ou responsável legal a permanência e a realização de 
provas por menores de idade nos estandes de tiro ao prato (pedanas) 
homologados pela FTGO, de acordo com o Art. 14 da Portaria COLOG nº 150 
de 05/12/2019 e posteriores alterações. Cabe exclusivamente aos clubes esta 
fiscalização bem como do restante dos atletas e demais PCE´s. 

Sênior Idade Livre 

Damas Idade Livre 

Sênior  Idade Livre 



 

 

 
 

3) VALORES E DEMAIS CUSTOS DAS INSCRIÇÕES NAS PROVAS E RATEIOS 
a. Valores – Cada Competidor deverá pagar à FTGO a importância de R$ 20,00 (Vinte 

Reais), por modalidade, cuja inscrição deverá ser realizada via site da FTGO 
(www.ftgo.org.br), em local restrito acessado com usuário e senha do filiado, com 
geração automática de boleto bancário a ser pago até a última quinta-feira útil antes 
de cada etapa. Os competidores que não fizerem sua inscrição antecipada via site da 
FTGO (www.ftgo.org.br) poderão fazer a inscrição com o Delegado Local ou 
representante da FTGO no local expresso escolhido, pagando R$ 25,00 (Vinte e Cinco 
Reais). Esta importância será repassada à FTGO via prestação de contas do evento 
expresso em até 5 dias após o fechamento. 
 

Os demais custos incorridos por etapa, por competidor são os seguintes (inscrições 
antecipadas via site). 

Modalidade Custo Total 
Pratos      

R$ Máximo 
Organizador 
R$ Máximo 

FTGO 

Fossa Olímpica 
Skeet 

R$ 160,00 R$ 75,00 R$ 65,00 R$ 20,00 

Valor máximo para série de treino R$ 25,00. 
 
 

 
Obs.: Diretor da Modalidade de Fossa Olímpica e Skeet bem como os Delegados Locais 
de Fossa e Skeet tem isenção somente em provas Presenciais dos custos pertinentes a 
FTGO, para tanto deverá ser solicitado, sendo necessário o pagamento dos custos com 
organização junto ao Clube, para duas modalidades será cobrado somente uma taxa 
de organizador. 
 
Convidados terão adicionados ao Custo Total o valor de R$ 20,00 na parcela destinada 
a FTGO. Para inscrição no local haverá reajuste tanto para federados como convidados. 
 

b. Isenção de Inscrição – Atletas com idade abaixo de 18 anos terão isenção de 100%, 
Damas terão isenção de 50%, Atletas com idade igual ou superior a 60 anos terão 
isenção de 75% nos valores do organizador e FTGO, somente em provas presenciais, 
restando assim somente o pagamento do custo dos pratos. 

c. Devolução de Valores – A devolução dos valores de inscrição somente poderá ser 
solicitada pelos inscritos até o fim das inscrições antecipadas daquela etapa, não tendo 
a mesma validade para os inscritos em prova presenciais. Desta forma, o competidor 
que realizou sua(s) inscrição(ões) para etapas expressas da temporada 2020 poderá 
solicitar o crédito do valor pago e não utilizado, devidamente deduzido das despesas 
bancárias incorridas, independentemente de justificativa. O procedimento é mandar 
um e-mail para o Setor Financeiro da FTGO: financeiro@ftgo.org.br, informando a(s) 
modalidade e a etapa. O valor do crédito apurado será devolvido via crédito ou 
convertido em nova inscrição para etapa seguinte, caso o valor do crédito seja 
suficiente. A FTGO não irá contatar com os filiados para devolver valores de inscrições. 
A devolução dos valores destas inscrições deverá ser solicitada até 30 (trinta) dias da 



 

 

data final do evento não participado. Após esta data os valores serão recolhidos 
definitivamente aos cofres da FTGO. 
 

4) RESULTADOS, PROVA E PREMIAÇÃO 
a. LANÇAMENTOS – O lançamento dos Resultados na plataforma da Federação abre no 

início da etapa e se encerra as 23:59 do último dia da Etapa não sendo possível 
adicionar resultados após esta data, salvo por problemas técnicos que deverão ser 
comunicados dentro deste período. Sendo passível de multa para o lançamento e 
validação dos resultados em R$ 200,00. 

b. RESULTADOS – Estarão disponíveis quando do lançamento. 
c. DESCARTE DO CAMPEONATO – Serão descartadas 5 (cinco) etapas on-line. 
d. PROVA – O calendário segue o padrão disponibilizado pela CBTE, entretanto a prova 

será realizada em um único dia para aproveitamento logístico do clube e de pessoas 
que irão trabalhar, será definido pelo Delegado do Clube Sede com anuência do Diretor 
da Modalidade na semana anterior ao evento. 

e. PREMIAÇÃO ON-LINE – Estará disponível na sede da FTGO ao representante de cada 
clube após a etapa a premiação dos atletas. 

f. PREMIAÇÃO DAS ETAPAS REGIONAIS PRESENCIAL UNIFICADA – Será realizado a 
premiação ao final da etapa, caso o atirador não esteja presente as medalhas ficarão 
a cargo do local em que foi realizado a premiação. 

g. PREMIAÇÃO FINAL 
i. PREMIAÇÃO INDIVIDUAL – Serão premiados os 5 (cinco) primeiros colocados 

do Campeonato Goiano. 
 

5) ATLETAS 
a. Atletas não federados poderão durante o Campeonato solicitar sua inclusão na FTGO, 

e participar a qualquer momento dos mesmos.  
b. O competidor que não terminar a prova em sua totalidade no mesmo dia terá o 

resultado daquela prova zerada e pelo motivo da desistência terá sua inscrição 
excluída. 

c. Fica assegurado o prazo de 2 (dois) dias após o encerramento da etapa para cada atleta 
homologar seus resultados e caso haja contestação apresentar a mesma ao Diretor de 
Fossa Olímpica / Skeet que julgará valido ou não a contestação no prazo máximo de 48 
horas. 

d. DELEGADOS: Representante único do Clube constituído que sedia as provas da 
Federação tendo o Certificado de Registro do Clube vinculado ao Estande de Tiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

6) CALENDÁRIO DA COMPETIÇÃO 
a. Etapas On-line 

i. 1ª Etapa On-line – 31/01 a 02/02 
ii. 2ª Etapa On-line – 28/02 a 01/03 

iii. 3ª Etapa On-line – 17/04 a 19/04 
iv. 4ª Etapa On-line – 08/05 a 10/05 
v. 5ª Etapa On-line – 05/06 a 07/06 

vi. 6ª Etapa On-line – 03/07 a 05/07 
vii. 7ª Etapa On-line – 07/08 a 09/08 

viii. 8ª Etapa On-line – 11/09 a 13/09 
ix. 9ª Etapa On-line – 02/10 a 04/10 

b. Etapa Final 
i. Etapa Final Campeonato Goiano de Fossa Olímpica/Skeet – 07/11 a 08/11 - 

Country 
 

7) OUTRAS INFORMAÇÕES 
a. Casos omissos a este regulamento seguirão o regulamento da Confederação Brasileira 

de Tiro Esportivo do corrente ano. 
b. Outras questões serão resolvidas pela Diretoria de Fossa Olímpica e Skeet. 

 
 

______________________________________ 
Duliano Gomes de Souza 
Presidente FTGO 

______________________________________ 
Diretor de Fossa Olímpica e Skeet – FTGO 
 
______________________________________ 
Diretor de Fossa Olímpica e Skeet – FTGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo I 
 

Country – Country Clube de Goías 
Delegado Local: Christian Dias 
Telefone: 62 99808-3683 
Contato: cristiandias@gvmail.br 
Modalidades: Fossa Olímpica Single / Skeet 

 

 


