CHATEAUROUX 2022 WSPS WORLD CUP
Competição Internacional de Tiro Esportivo
Chateauroux, França
Critério de Entrada
O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio de sua Diretoria de Esportes de Alto
Rendimento e da Coordenação Técnica da modalidade de Tiro Esportivo, dentro do seu
planejamento de alta performance para o ciclo paralímpico 2022/2024, divulga os critérios
de composição da delegação brasileira a participar da competição internacional
Chateauroux 2022 WSPS World Cup, que acontecerá em Chateauroux, na França, de 04 a
13 de junho de 2022.
O número de atletas que formará a delegação para a Competição em Chateauroux
está condicionado à performance dos atletas durante o período oficial para obtenção de
marcas em competições oficiais organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e pelo WSPS.
Dentro das limitações dos dados disponíveis, o CPB estabelece os critérios de entrada a
seguir para a formação da delegação da modalidade de tiro esportivo:
1. Só poderão fazer parte da delegação brasileira de tiro esportivo os atletas que
cumprirem a elegibilidade da WSPS (World Shooting Para Sport) para a competição;
2. Farão parte da delegação brasileira de tiro esportivo os atletas que obtiverem o
Índice Técnico da modalidade, Índice A 2021 – MQS, em competições oficiais
organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro ou pelo WSPS, no período de
01/01/2021 a 31/12/2021 em provas do programa oficial da competição (tabela
Índice A 2021 no ANEXO 1);
a. Serão considerados até três atletas por disciplina, sendo elegíveis os atletas
que conquistem as três maiores pontuações de cada disciplina;
i. Em caso de empate na pontuação, serão considerados como critério
de desempate a melhor colocação no Campeonato Brasileiro de Tiro
Esportivo de 2021.
3. Farão parte da delegação brasileira de tiro esportivo os atletas que obtiverem o
Índice Técnico da modalidade, Índice A 2022, em competições oficiais organizada
pelo Comitê Paralímpico Brasileiro ou pelo WSPS, no período de 01/01/2022 a
10/04/2022 em provas do programa oficial da competição (tabela Índice A 2022 no
ANEXO 2);

a. Serão considerados até três atletas por disciplina, sendo elegíveis os atletas
que conquistem as três maiores pontuações de cada disciplina;
i. Em caso de empate na pontuação, serão considerados como critério
de desempate a melhor colocação na Copa Brasil de Tiro Esportivo
2022.
Itens Gerais
a) Para fazer parte da delegação de tiro esportivo, todos os atletas precisam,
obrigatoriamente, terem a aprovação do departamento médico do CPB em relação
à testes e exames médicos.
b) Somente serão consideradas marcas em competições presenciais.
c) Caso haja alguma situação relacionada a impedimentos sanitários, ainda em relação
ao covid-19 ou mesmo orçamentária em relação à elevação dos custos também em
função da pandemia, a participação da seleção brasileira poderá não se concretizar.
d) Casos omissos a este documento serão avaliados pela Diretoria de Esportes de Alto
Rendimento do Comitê Paralímpico Brasileiro.

Diretoria de Esporte de Alto Rendimento
Comitê Paralímpico Brasileiro

ANEXO 1
ÍNDICE A 2021 (MQS) – TIRO ESPORTIVO
Prova/Disciplina/Classe/Gênero

Índice A 2021 (MQS)

R1-Carabina de Ar em Pé-SH1, masculino

607,5

R2-Carabina de Ar em Pé-SH1, feminino

614,9

R3-Carabina de Ar Deitado-SH1, misto

627,4

R4-Cararaina de Ar em Pé-SH2, misto

625,0

R5-Carabina de Ar Deitado-SH2, misto

631,1

R6-Carabina .22 Deitado, 50m-SH1, misto

611,1

R7-Carabina .22 3x40-SH1, masculino

1131

R8-Carabina .22 3x40-SH1, feminino

1138

R9-Carabina .22 Deitado, 50m-SH2, misto

614,3

P1-Pistola de Ar-SH1, masculino

553

P2-Pistola de Ar-SH1, feminino

550

P3-Pistola Sport-SH1, misto

549

P4-Pistola 50m-SH1, misto

515

ANEXO 2
ÍNDICE A 2022 – TIRO ESPORTIVO
Prova/Disciplina/Classe/Gênero

Índice A 2022

R1-Carabina de Ar em Pé-SH1, masculino

606,2

R2-Carabina de Ar em Pé-SH1, feminino

613,6

R3-Carabina de Ar Deitado-SH1, misto

626,1

R4-Cararaina de Ar em Pé-SH2, misto

623,7

R5-Carabina de Ar Deitado-SH2, misto

630,8

R6-Carabina .22 Deitado, 50m-SH1, misto

609,8

R7-Carabina .22 3x40-SH1, masculino

1128

R8-Carabina .22 3x40-SH1, feminino

1135

R9-Carabina .22 Deitado, 50m-SH2, misto

613,0

P1-Pistola de Ar-SH1, masculino

551

P2-Pistola de Ar-SH1, feminino

548

P3-Pistola Sport-SH1, misto

547

P4-Pistola 50m-SH1, misto

513

