
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunião de Capitães de Equipe 
13/11/2018 – 16h00 
Escritório – Centro de Treinamento de Maricá 
 

Todos os Capitães de Equipe devem estar presentes na reunião.  
Clubes sem Capitão de Equipe devem enviar um de seus atletas  
para a Reunião. 
Favor imprimir uma cópia deste livro e levar para a Reunião de 
Capitães. 
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Agenda – Reunião de Capitães de Equipe 
 
1- Abertura  
 
2 - Apresentação dos Oficiais 
 
3 - Aspectos técnicos da Competição 
Número de participantes por categoria 
Programa de competição 
Inspeção de equipamentos 
Round Qualificatório  
Round Eliminatório Individual 
Round Eliminatório Duplas Mistas e por Equipes 
Finais Individuais e por Equipes 
Sistema de Resultados e informações de pontuação (Planilha / Tablets) 
 

4 - Procedimentos de apelação 
 
5 - Normas de uniforme 
 
6 - Protocolos e cerimônias 
 
7 - Aspectos logísticos 
 
8 - Outros Assuntos 
 
9 - Sessão de perguntas / respostas 
 
10 - Encerramento 
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Carta do Presidente 
 

Caros Atletas, Técnicos e demais Dirigentes, 

O Presidente da CBTARCO, tem o prazer de receber todos 
atletas participantes, técnicos, familiares e demais 
convidados para o 44º Campeonato Brasileiro Adulto 
Outdoor de 2018. 

Em nome do Comitê Organizador, eu gostaria de agradecer 
o empenho de todos os funcionários envolvidos na 
realização deste evento, a todas as Federações no esforço 
para enviar seus representantes, a Prefeitura de Maricá pelo 
apoio incondicional e a Federação do Estado do Rio de 
Janeiro de Tiro com Arco que também não mediu esforços 
para realizarmos um Campeonato de muita empolgação e 
competitividade 

Desejamos uma estadia agradável na Cidade de Maricá e 
uma boa sorte para todos atletas na obtenção de excelentes 
resultados. 
 
Atenciosamente. 
 
 
Vicente Fernando Blumenschein 
Presidente da CBTARCO 
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2 – OFICIAIS DA COMPETIÇÃO 
 
Chefe da Arbitragem 

Rubens Vasconcellos Terra Neto 

Árbitro Internacional da WA e membro do Comitê Nacional de Arbitragem da 

CBTARCO. 

 

Equipe de Resultados 

Alexandre Vecchio Passerini 

 

Juri de Apelação 

A ser determinado na reunião 

 

 

Presidente da Federação Carioca 

João Luiz Araújo da Cruz (Guta) 

 

Diretor Técnico da CBTARCO 

Eros Fauni   

 

Emergências Médicas 

A Prefeitura de Maricá disponibilizou uma ambulância durante o evento. 

Em caso de emergência fora do CT, ligar 192. 
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3 – Aspectos Técnicos da Competição 
 
3.1  - Número de participantes por categoria 
 
Total - 156 atletas 
Recurvo Feminino    34 (32) Recurvo Masculino    60  

Composto Feminino   17   Composto Masculino 45       

Composto Masc Equipe: 9 (1/8) Comp. Fem. Equipe:  2 (Final)  
Comp. Duplas Mistas:   12 (1/8) 
Recurvo Masc Equipe: 13 (1/8) Rec. Fem. Equipe:  6 (1/4)  
Rec. Duplas Mistas:  31 (24) (1/12) 
 

3.2 – Programa de Competição 
 
Chequem sempre as informações no Ianseo.net. A agenda divulgada aqui pode 
sofrer alterações.  
 

3.2.1 – Treinos 
• Os aquecimentos serão realizados sempre nos alvos 

onde os atletas terão suas disputas.  
• Sempre que houver disponibilidade, os BYEs atirarão 

seus combates em seus respectivos alvos. 
• O Comitê Organizador preparou um campo de treino 

para os dias 17 e 18/11 para os atletas que não estão 
em competição.  

 

3.2.2 - Inspeção de Equipamentos 
• A inspeção de equipamentos será realizada durante o Treino Oficial. 
• O Capitão da Equipe deve acompanhar sua equipe durante toda a 

Inspeção de Equipamentos. 
• Todos as equipes devem estar trajando uniforme oficial completo. 
• Equipamento reserva também deve ser levado para inspeção. 

 

3.3 Rounds Qualificatório e Eliminatório 
 
3.3.1 Round Qualificatório 
RECURVO Masculino e Feminino 

– 3 atletas por alvo em formato ABC. 
– 70 m Round (72 flechas) 
– Séries de 4 minutos (240 segundos) 

 
COMPOSTO Masculino e Feminino 

– 3 atletas por alvo em formato ABC. 
– 50 m Round (72 flechas) 
– Séries de 4 minutos (240 segundos) 

 

X 
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3.3.2. Round Eliminatório 
 
- Round Eliminatório Individual:  
Entram para a disputa eliminatória individual os 64 melhores arqueiros em cada 
categoria Masculina e 32 em cada categoria Feminina (Pode haver necessidade de 
shoot-off para Recurvo Feminino). 
 
- Round Eliminatório Duplas Mistas 
Entram para a disputa eliminatória em Duplas Mistas as 24 melhores duplas 
ranqueadas por categoria. Pode haver mais de uma dupla por clube participante. 
Em caso de empate na 24ª posição no Round Qualificatório, será feito um Shoot-
off – Regras W.A. 
Caso o Capitão de Equipe queira escolher quais atletas comporão as duplas mistas, 
deve preencher o Formulário anexo a este documento com o nome dos atletas que 
irão compor as equipes em suas respectivas categorias até 30 minutos antes do 
início do Round Qualificatório da Categoria.  Caso não seja informado, a equipe A 
será formada pelos melhores colocados (masculino e feminino) do clube. A equipe 
B pelos segundos melhores colocados do clube e assim sucessivamente. 
Após o Round Qualificatório, o Capitão de Equipes pode fazer substituições de 
algum membro da dupla mista por algum membro que não faça parte de outras 
duplas (conforme previsto em regra da WA). Esta substituição pode ser 
apresentada até 30 minutos antes do início do Round Eliminatório. 
 
- Round Eliminatório por Equipes 
Entram para a disputa eliminatória em Equipes as 24 melhores equipes 
ranqueadas por categoria. Pode haver mais de uma equipe por clube participante. 
Em caso de empate na 24ª posição no Round Qualificatório, será feito um Shoot-
off – Regras W.A. 
Caso o Capitão de Equipe queira escolher quais atletas comporão as equipes, deve 
preencher o Formulário anexo a este documento com o nome dos atletas que irão 
compor as equipes em suas respectivas categorias até 30 minutos antes do início 
do Round Qualificatório da Categoria.  Caso não seja informado, a equipe será 
formada pelos 3 melhores atletas. Caso tenha mais, de uma equipe, a equipe A será 
formada pelos 3 melhores atletas, a equipe B pelo 4º, 5º e 6º e assim 
sucessivamente. 
Após o Round Qualificatório, o Capitão de Equipes pode fazer substituições de 
algum membro da equipe por algum membro que não faça parte de outras equipes 
(conforme previsto em regra da WA). Esta substituição pode ser apresentada até 
30 minutos antes do início do Round Eliminatório. 
 
Regras Gerais – Rounds Eliminatórios 
- Os alvos de aquecimento serão os mesmos utilizados para a competição. Por 
gentileza, instruam seus atletas a “ticarem” todas as flechas mesmo em treinos. 
- Os combates iniciarão assim que o campo de competição estiver liberado. 
- Os atletas que vencerem seus combates devem manter-se alertas e preparados 
para os combates subsequentes, pois os mesmos poderão iniciar antes do previsto 
caso o campo esteja liberado. 
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- Em caso de Bye, os atletas poderão atirar em seu próprio alvo, desde que este 
não esteja sendo usado para outra disputa. Atletas de recurvo em Bye podem 
disparar 3 séries de prática e aos atletas de Composto é permitido 5 séries de 
prática.  
 

3.3.3 Regras básicas do Round Eliminatório – RECURVO (70 m) 
O Sistema de Sets será utilizado para os rounds eliminatórios Individual, Dupla 
Mista e Equipe. 
Até a fase Semifinal os combates serão feitos no sistema de tiros simultâneos. 
 
- Round Eliminatório Individual – consiste em uma disputa de até 5 sets  
(3 flechas por set). O vencedor do set recebe 2 pontos e o perdedor 0 ponto. Em 
caso de empate, cada atleta recebe 1 ponto. O vencedor da disputa será o atleta 
que primeiro alcançar a pontuação mínima de 6 pontos. 
 
- Round Eliminatório Duplas Mistas / Equipe – consiste em uma disputa de até 
4 sets. A Dupla Mista ou Equipe que atingir a pontuação mínima de 5 pontos será 
a vencedora da disputa. 
 

3.3.4 Regras básicas do Round Eliminatório – COMPOSTO (50 m) 
Todos os Rounds Eliminatórios da categoria Arco Composto serão disputados em 
sistema de pontuação cumulativa.  
Até a fase Semifinal os combates serão feitos no sistema de tiros simultâneos. 
 
Round Eliminatório Individual – consiste em uma disputa de 5 séries de 3 
flechas cada, perfazendo o total de 150 pontos possíveis. 
 
Round Eliminatório Duplas Mistas / Equipe – consiste em uma disputa de 4 
séries de 4 flechas cada, sendo 2 flechas por atleta. A Equipe com maior pontuação 
será a vencedora.  

 
- Faces nos Rounds Eliminatórios de Equipes – Nos Rounds Eliminatórios de 
Equipes de Composto há 2 faces. Nos Rounds de Equipe Mista, é obrigatório ter 2 
flechas em cada face por série, não importando de qual atleta. Nos Rounds de 
Equipe, é obrigatório ter 3 flechas em cada face, não importando de qual atleta. 

 
3.4 Shoot-Off 
Shoot-offs nos Rounds Eliminatórios Individuais para as categorias Recurvo e 
Composto serão decididos em uma única flecha. Se ambos os arqueiros pontuarem 
10 (Recurvo) ou X (Composto) em suas primeiras flechas do shoot-off, então o 
combate será considerado empatado e uma segunda flecha será necessária para  
definir o combate; Se a pontuação da flecha for a mesma, será considerado 
vencedor o atleta que disparar a flecha mais próxima do centro e se a distância for 
a mesma, sucessivos shoot-offs serão disparados, até que um vencedor possa ser 
declarado. 
O Shoot-Off em disputa por Equipes / Duplas Mistas (até Semifinais) serão 
disparados simultaneamente. Nas disputas de medalha com tiro alternado, o 
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tempo para Shoot-Off é de 20 segundos por flecha. 
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3.5 FINAIS 
- Campo – 2 alvos no centro da cidade de Maricá. 
- Campo de Aquecimento – Será no campo de futebol da cidade de Maricá. 
- As finais serão disputadas no sistema de tiros alternados. 
- O campo de Aquecimento será aberto 60 minutos antes do início da competição 
oficial. 
- A preferência para atletas em aquecimento respeitará a ordem das disputas 
finais. 
- Os atletas que forem disputar as finais devem deixar o campo de aquecimento e 
se apresentar na Área de Espera para entrada ao campo de Finais com, no mínimo, 
10 minutos de antecedência. 
- No Campo de Finais os técnicos devem se posicionar no espaço demarcado. 
- Atletas não podem usar lunetas no campo de finais. Podem usar binóculos. 

 
3.6 - Back-Numbers 

• Os back-numbers serão colocados no alvo de cada atleta antes do início do 
Round Qualificatório / Eliminatório, como em todas as provas 
internacionais. 

• Os back-numbers devem ser posicionados na aljava para que possam estar 
visíveis enquanto o atleta estiver atirando. 

 

3.7 - AVISO DE FLECHAS PERDIDAS 
É obrigação do atleta relatar IMEDIATAMENTE ao ÁRBITRO MAIS PRÓXIMO a 
ocorrência de flechas perdidas. O aviso de flecha perdida deve ser comunicado 
com o nº do alvo, características da flecha (nock, penas e nome marcado) e, se 
possível, com localização aproximada para facilitar a busca. Também é obrigação 
do atleta informar caso a flecha perdida seja encontrada por ele ou outro atleta. 
Importante salientar se trata de um campo utilizado para a prática de outras 
modalidades esportivas e todos são responsáveis por evitar a possível ocorrência 
de acidentes futuros.  
 

3.8 - SISTEMA DE RESULTADOS 
- No Round Qualificatório, os resultados serão planilhados pelos atletas na 
Planilha Oficial e também em uma planilha eletrônica para lançamento da 
pontuação no sistema de resultados do campeonato. Os demais atletas que não 
estiverem com as planilhas em mãos, devem verificar todas as pontuações e 
confirmar se foram anotadas corretamente. 
 
- As planilhas de pontuação devem ser totalmente completas, com toda a 
contagem de “10+X” e “X”. Caso a quantidade de “10+X” e “X” seja deixada em 
branco na planilha, estas informações serão zeradas no resultado oficial. 
 
-  No Caso de planilhas não assinadas, e/ou que não contenham a soma ao serem 
submetidas a equipe de resultados, então o atleta será desclassificado 
(individual/Equipe e dupla mista são aplicáveis). 
 
- Ao assinar uma planilha o atleta se torna responsável pelo resultado das flechas 
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anotadas.  
 
-Recentemente em torneios internacionais ocorreram multiplos casos onde 
ambos os arqueiros em um combate não assinaram a planilha. Caso isto ocorra, 
ambos os arqueiros são desclassificados e o arqueiro do próximo combate atira de 
bye.  
 
- No Round Eliminatório, os atletas preencherão suas planilhas e devem também 
colocar a pontuação no placar na parte inferior dos alvos (caso haja). 
 
- Ao término de cada distância do qualificatório, planilhas e tablets devem 
ser entregues à equipe de resultados na barraca de resultados.  
 
- Ao término de cada combate, planilhas e tablets devem ser entregues à 
equipe de resultados na barraca de resultados. 
 
TODOS OS RESULTADOS DA COMPETIÇÃO ESTARÃO PUBLICADOS NO SITE: 
www.ianseo.net 
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4 – PROCEDIMENTO DE APELAÇÃO 
 

Um formulário de apelação está anexado a este documento. No caso de uma 
intenção de apelação ou uma real apelação, os tempos existentes no formulário de 
apelação devem ser respeitados. 

O formulário de apelação deve ser entregue ao Chefe de Árbitros (Rubens). 
Uma taxa de R$ 100,00 (cem reais) deve ser paga para o chefe de árbitros para que 
a apelação seja validada. 

Se a apelação for apoiada pelo Juri de Apelação (a equipe que entrou com a 
apelação seja considerada “vitoriosa”), a taxa será devolvida. Se a apelação for 
rejeitada, a taxa não será devolvida. 
 

5 – NORMAS DE UNIFORME 
 

Atletas, oficiais e equipe devem usar roupas adequadas tendo uma 
aparência correta durante a competição. Calçados com dedos à mostra ou roupas 
acessórios e equipamentos com padrões de camuflagem NÃO SÃO PERMITIDOS. 

Atletas, Técnicos e Oficiais devem trajar o uniforme de seus clubes, tendo a 
mesma aparência em cada divisão, seguindo as regras da WA. 

Gostaríamos de lembrar que os nomes dos atletas não são obrigatórios em 
competições no Brasil. (Mandatório em competições Internacionais). 
 
 

6 – CÊRIMONIAS DE MEDALHAS 
 
Atletas envolvidos nas cerimônias de premiação devem se apresentar com 10 
minutos de antecedência ao início da cerimônia devidamente uniformizados. 
 
 

7 – ASPECTOS DIVERSOS DA COMPETIÇÃO 
 
Teste de Álcool e Dopping  
Atletas devem estar disponíveis para testes aleatórios de dosagem alcoólica 
durante a competição, seguindo as regras da World Archery. 
 

PROIBIDO FUMAR 
Este é um evento livre de tabaco. É estritamente proibido fumar no campo de 
competição, áreas de treino, bem como em suas imediações. 
Também é proibido o uso de cigarros eletrônicos, como prevê o regulamento da 
WA. 

 
Água 
Água será oferecida pelo Comitê Organizador. Pedimos que todos evitem 
desperdícios. 
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Limpeza - Local de prova 

Capitães de Equipe, pedimos a gentileza de instruir os membros de suas 
equipes para utilizar as lixeiras localizadas no campo de competição, buscando 
deixar o campo o mais limpo e organizado. 

Pedimos também, que os atletas ajudem a organização do evento, 
recolhendo qualquer objeto que visualizarem no campo como nocks quebrados, 
grampos de alvo, alfinetes, etc. 

 
Credenciais e Acessos 

O Comitê Organizador não fará controle de acesso às dependências do CT. 
Pedimos que as mesas e cadeiras sejam reservadas para os atletas em competição. 
Durante as finais, somente será permitido acesso à área de finais aos atletas que 
disputarão medalhas. Será permitida a entrada de apenas 1 técnico acompanhante 
de cada atleta. Caso algum atleta cadeirante chegue às disputas de medalha e 
precise de algum auxiliar a mais, esta entrada deve ser aprovada com o Delegado 
Técnico da prova. 
 

Transporte 
O Comitê Organizador não ofereceu apoio ao transporte de atletas e 

delegações e por isso não se responsabiliza pelo deslocamento. Há 
estacionamento limitado na rua fora do CT. Não serão permitidas entradas de 
veículos de atletas dentro do CT. Apenas de alguns veículos do Comitê 
Organizador. 
 

Alimentação 
O Comitê Organizador sugere estes restaurantes em Maricá: 
https://goo.gl/nv7vZh 
Também há uma pequena área fora do CT com comerciantes de Maricá que 
habitualmente trabalham aos finais de semana em uma “feirinha” na praça central 
da cidade. 
 

8 - Outros Assuntos 
 
9 - Sessão de perguntas / respostas 
 
10 - Encerramento 
 

https://goo.gl/nv7vZh
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RECURVO EQUIPES - Formulário de nomeação de membros 
 
Clube/UF: ____________________________________________________________________________ 
 

Recurvo Feminino 
Equipe A 

Atleta 1: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 2: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 3: ______________________________________________________________________________ 

 

Equipe B 

Atleta 1: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 2: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 3: ______________________________________________________________________________ 

 

Recurvo Masculino 

Equipe A 

Atleta 1: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 2: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 3: ______________________________________________________________________________ 

 

Equipe B 

Atleta 1: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 2: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 3: ______________________________________________________________________________ 

 

Equipe C 

Atleta 1: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 2: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 3: ______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura – Capitão de Equipe – Data – Hora  
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COMPOSTO EQUIPES - Formulário de nomeação de membros 
 
Clube/UF: ____________________________________________________________________________ 
 

Composto Feminino 
 
Equipe A 

Atleta 1: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 2: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 3: ______________________________________________________________________________ 

 

Equipe B 

Atleta 1: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 2: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 3: ______________________________________________________________________________ 

 

Composto Masculino 

Equipe A 

Atleta 1: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 2: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 3: ______________________________________________________________________________ 

 

Equipe B 

Atleta 1: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 2: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 3: ______________________________________________________________________________ 

 

Equipe C 

Atleta 1: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 2: ______________________________________________________________________________ 

Atleta 3: ______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura – Capitão de Equipe – Data – Hora  
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RECURVO / COMPOSTO Duplas Mistas  
Formulário de nomeação de membros 

 
Clube/UF: ____________________________________________________________________________ 
 

Recurvo  
Dupla 1 

Atleta M: ______________________________________________________________________________ 

Atleta F: ______________________________________________________________________________ 

Dupla 2 

Atleta M: ______________________________________________________________________________ 

Atleta F: ______________________________________________________________________________ 

Dupla 3 

Atleta M: ______________________________________________________________________________ 

Atleta F: ______________________________________________________________________________ 

Dupla 4 

Atleta M: ______________________________________________________________________________ 

Atleta F: ______________________________________________________________________________ 

 

Composto 
Dupla 1 

Atleta M: ______________________________________________________________________________ 

Atleta F: ______________________________________________________________________________ 

Dupla 2 

Atleta M: ______________________________________________________________________________ 

Atleta F: ______________________________________________________________________________ 

Dupla 3 

Atleta M: ______________________________________________________________________________ 

Atleta F: ______________________________________________________________________________ 

Dupla 4 

Atleta M: ______________________________________________________________________________ 

Atleta F: ______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura – Capitão de Equipe – Data – Hora 
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FORMULÁRIO DE APELAÇÃO 

Este é um Formulário de Apelação do Clube 

 ___________________________________________________________________________________________ ,  

neste ato representado por seu Capitão de Equipe 

____________________________________________________________________________________________. 

 

Esta apelação é contra __________________________________________________________________. 

Descrição da Apelação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu acredito que esta ação seja contrária à regra nº ____________ (se conhecida)  

Article 3.13.3.1: (tradução livre) 
A intenção de apresentar com uma apelação, quando pode afetar a progressão de um atleta de um estágio da competição para o próximo,  
deve ser expressada por escrito e submetida ao Chefe de Árbitros dentro de 5 minutos do final do round ou disputa relevante, o que se aplicar. 
Durante os Rounds de Finais, a notícia de intenção de apelar deve ser dada dentro de cinco minutos após o final da disputa, ou antes do  
início da próxima disputa, o que acontecer antes. 
Article 3.13.8: 
As decisões do Juri de Apelação devem ser registrada 
Jury decisions shall be minuted and reported to the appellant, the chairperson of the Tournament Judge 
Commission and the organisers before the beginning of the next stage of the competition or before the 
awarding of prizes. 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Capitão de Equipe: Nome completo - Assinatura 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Recebido por: ________________________________________________________________________ 

Dia / Hora: ____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

Chefe de Arbitragem: Nome completo - Assinatura 


