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Prezados senhores, 

conforme análise do desenvolvimento das provas da modalidade Carabina WRABF (BENCHREST), 

considerando: 

extinta a obrigação de cumprimento do decreto distrital referente à pandemia de covid-19, 

particularmente quanto às exigências de distanciamento social, seguido rigorosamente pela FBTE no 

tempo devido; 

- a capacidade instalada do estande para a citada modalidade, constituida de 9 postos devidamente 

bem instalados e que, atualmente, permitem seu uso sem nenhuma restrição; 

-que esses 9 pusios nav eião sendo uiizados como devido, ie acordo com o piarnejarnernio, esiendo 

subutilizados e ociosos sem justificativa, diante do investimento realizado, vez que o distanciamento por 

covid-19 não é mais obrigatório, gerando inúmeros inconvenientes e contratempos, como excessivo 

tempo para realização das respectivas provas, inclusive com 15 turmas em um único dia, o que não 

ocorre em nenhuma outra modalidade e em nenhum outro lugare; 

-a manifestação por parte de alguns atletas sobre a situação. 

Fica estabelecido: 

Em cada etapa, serão realizadas 9 turmas com intervalo de 15 minutos. Apenas na troca de turnos-

matutino e vespertino -, o intervalo será de 20 minutos, conforme a tabela abaixo: 

Matutino Vespertino 

1 turma: 09:00 às 09:20 68 turma: 12h00 às 12h20 

28 turma: 09:35 às 09:55 78 turma: 12h35 às 12h55 

38 turma: 10h10 às 10:30 88 turma:13h10 às 13h30 

48 turma: 10h45 às 11h05 98 turma: 13h45 às 14h05 

52 turma: 11h20 às 11h40 

Obs.: na 78 etapa, excepcionalmente, faremos uma turma extra no horário de 08h30, para estudoe 

análise. 

Por fim, ressaltamos que a adoção da presente medida permitirá 81 participações, de acordo com a 

capacidade do estande, o que representa 30% a mais do que na 6 etapa, em que foram registradas 60 

participações. 

Brasilia, 28 de julho de 2022. 
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