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Convite: 
 

 
A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO – em colaboração com Comitê 
Paralímpico Brasileiro – CPB, tem a honra de convidá-los para XV Campeonato 
Brasileiro Outdoor Paralímpico que que acontecerá em conjunto com a  Seletiva para o 
Campeonato Mundial Paralímpico 2022 em Dubai e com a Seletiva para formação da 
seleção Brasileira Paralímpica que se realizará do dia 05 ao dia 10 de Outubro de 2021 no 
Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico em São Paulo – SP, localizado na Rodovia 
dos Imigrantes KM 11,5 sem número – Vila Guarani- São Paulo -SP. 

 

 

 

 
Centro de treinamento Paralímpico do CPB 
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    POR QUE SÃO PAULO? 

 
São Paulo é uma metrópole multifacetada. Ao mesmo tempo em que é o mais importante centro 
econômico do Brasil, é a capital da cultura na América Latina, com uma oferta de lazer, 
conhecimento e entretenimento sem igual. Uma metrópole tipicamente urbana, coberta com uma 
vasta área verde. 
Uma cidade vanguardista e inovadora, que preserva na arquitetura, nas artes e na gastronomia um 
passado composto pela união de mais de70 nacionalidades. E, ao mesmo tempo em que preserva 
tradições, não se deixa ultrapassar. Antenada é a palavra certa para descrevê-la. Para conhecê-la 
melhor é preciso apenas duas coisas: mente aberta e disposição para mergulhar de cabeça nessa 
cidade que nunca dorme. 

 

 
ATRAÇÕES TURISTICAS 
O mundo das artes e espetáculo também ferve em São Paulo. A cidade possui 101 museus, 282 
salas de cinema, 146 bibliotecas e cerca de 40 centros culturais, além das inúmeras festas populares 
e feiras que acontecem em suas ruas. Além disso, a cidade possui 182 teatros. São espaços para a 
montagem de espetáculos de todas as linhas artísticas, que vão das superproduções dos musicais 
da Broadway ao teatro de vanguarda. 
 

       
Museu de São Paulo                                               Pinacoteca 
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MÚSICA: 
São Paulo foi a única cidade brasileira a ser considerada “Música do Mundo”. 
Tem espaço para todos, desde sertanejo, R&B, rock e samba, até música eletrônica, pop e forró. Vila 
Madalena, Itaim Bibi, Vila Olímpia, Centro e Barra Funda são alguns dos bairros mais frequentados por 
quem gosta de aproveitar a noite na capital. 

 

        

 
GASTRONOMIA DIVERSA: 
 
Gastronomia riquíssima e diversificada. Isso é o que se encontra em São Paulo. A cidade reúne alguns dos 

melhores restaurantes da América Latina e do mundo, entre seus mais de 15 mil restaurantes e 20 mil bares. 

Há opções nacionais e internacionais, que atendem a todos os bolsos.  

Além da culinária de 52 países, São Paulo é famosa pelos food trucks, feirinhas gastronômicas, e tantas outras 
delícias... 
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O MAIOR CENTRO DE COMPRAS DO PAÍS: 
 
A capital paulista é o principal destino para turismo de compras no país, com opções luxuosas e 
centros de compras super acessíveis. São mais de 50 shoppings centers e cerca de 60 ruas de 
comércio temático, que vão de eletrônicos a lustres. Um dos endereços mais charmosos de São 
Paulo é a rua Oscar Freire. São mais de 200 lojas de renomadas grifes nacionais e internacionais. Se 
o intuito é garantir boas pechinchas, há a Rua 25 de março, o maior conglomerado comercial 
popular a céu aberto da América Latina, com mais de três mil lojas. Também na região central, o 
Bom Retiro e o Brás são bairros fortes em confecções. E no Itaim, na Rua João Cachoeira, e em 
Moema, na Rua Bem-Te-Vi, estão algumas pontas de estoque excelentes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
NATUREZA, ANIMAIS E ÁREAS VERDES: [ 

 

Mesmo sendo o maior centro econômico do Brasil, e uma metrópole predominantemente urbana, São 
Paulo preserva suas áreas de contato com a natureza, onde é possível praticar esportes, passar um tempo 
ao ar livre e conhecer diversas espécies de animais. Alguns desses lugares são o Zoológico de São Paulo, o 
Aquário, o Instituto Butantan e os 111 parques espalhados pela cidade, como o Ibirapuera, o da Juventude, 
da Água Branca e o Parque Estadual da Cantareira. 
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Inscrições:  

Por favor, observem o cronograma de datas para a inscrição, organização e participação 

no evento nacional. 

 
   As inscrições dos Clubes / Oficiais e Atletas será realizada via site oficial da CBTARCO. 

 
- As inscrições:  do dia 23 de agosto ao dia 2 de Setembro devendo ser realizadas até às 

16hs (horário de Brasília) do último dia previsto. 
 

-  Valor de Inscrição Individual do Atleta  será de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ), por Pag 
Seguro direto no site conforme anos anteriores; 

-       Equipes e Equipes Mistas: Serão inscritas automaticamente, sem custo,  
               baseado no resultado da classificação;  

- Técnicos, e membros de equipes multidisciplinares não terão taxas de inscrição 
- Somente possuirão acesso ao campo de provas os Técnicos, e membros de equipes 

multidisciplinares devidamente credenciados. 
      
 

Contamos com a participação dos atletas paralímpicos do Brasil para realizarmos mais 

um grande evento de Tiro com Arco Nacional. 

 

LOCAL: CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO 
 
 

Endereço: Rodovia dos Imigrantes Km 11,5, s/n – Vila Guarani, São Paulo – SP. 

Aeroporto:    Aeroporto de Congonhas – aproximadamente 8 km 

Aeroporto de Guarulhos – aproximadamente 39 km 

 
 

HOSPEDAGEM & ALIMENTAÇÃO - Aos  primeiros inscritos, não residentes na Grande 

São Paulo, teremos acomodações e refeições no Residencial do CPB, - para o atleta e 01 

(um) acompanhante/staff  para o período do dia 05 ao dia 10/10. Havendo 

disponibilidade de reservas estas serão alocadas pelo critério cronológico de inscrições.  

A quantidade de vagas disponíveis, alimentação assim como as regras de utilização do 

CT do CPB serão divulgados  nos próximos dias. 
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Check-in Residencial do CPB – O Residencial do CPB observa as práticas internacionais 

de hotelaria. A disponibilidade em favor dos inscritos, que receberem a confirmação da 

hospedagem, será exclusivamente a partir das 12h de 05/10/2020.  

 

OBSERVAÇÃO: PELA REGRA ATUAL TODOS DEVERÃO PROVIDENCIAR UM TESTE RT-

PCR 72H ANTES DA HOSPEDAGEM E ÀQUELES HOSPEDADOS NO RESIDENCIAL, 

SOMENTE É PERMITIDO SAIR DO QUARTO PARA IR AO TREINO/COMPETIÇÃO, 

DEVENDO RETORNAR AO QUARTO LOGO EM SEGUIDA. TODAS AS REFEIÇÕES DEVEM 

SER FEITAS NO QUARTO E É PROIBIDO CIRCULAR NA ÁREA EXTERNA A NÃO SER PARA 

TREINO/COMPETIÇÃO. MUDANÇAS POSTERIORES SERÃO INFORMADAS CONFORME 

DETERMINADO PELO CPB. 

Classificação: Será permitida a participação na seletiva somente atletas com  

Classificação. 

Banca de Classificação  

Haverá uma banca de classificação para classificar e reclassificar atletas paralímpicos 

entre os dias 05/10 e 06/10. 

O atleta que necessita passar por classificação poderá entrar em contato pelo e-mail 

classificacaoarco@gmail.com  para tirar dúvidas com os Classificadores. 

Todos os atletas que estiverem em estado de Revisão a mais de um ano em sua 

Classificação, deverão passar pela banca Classificadora. 

Se um atleta tiver qualquer intervenção médica, ou se ocorrerem alterações no 

comprometimento do atleta que possam afetar sua classificação, os atletas deverão 

passar por nova classificação. 

O link para baixar o “ Para Athlete Medical Form” no site da World Archery é : 

https://worldarchery.sport/sport/disciplines/para-archery/classification . 

O Atleta deverá preencher as fichas do Para Archery Classification Request and Medical Intake 
Form, Consent Form e o Para Archery Classification Medical Information Intake Form 
preferencialmente em língua Inglesa, mas poderá ser aceita em português. 
 
A data limite para o envio dos documentos para a classificação será até o dia 20 de setembro de 
2021. 
 
Caso a atleta tenha preenchido as fichas para a classificação em português e o atleta for 
selecionado na seletiva para integrar a delegação no Campeonato Mundial em Dubai de 2022, o 
atleta terá que providenciar o devido preenchimento em inglês com prazo Máximo de 30 dias 
após ser convocado, caso o atleta não apresente o documento devidamente preenchido em inglês 
neste prazo, o mesmo poderá perder a vaga para o Campeonato Mundial de Dubai 2022. 

mailto:classificacaoarco@gmail.com
https://worldarchery.sport/sport/disciplines/para-archery/classification
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PROTOCOLO COVID 19 – EVENTOS ESPORTIVOS 

 

Prezados Senhores Presidentes de Federações, árbitros, atletas e clubes. 

Para agilizar a volta às atividades esportivas, a Confederação Brasileira de Tiro com Arco decidiu 

autorizar a volta das competições, a partir do dia 18 de setembro de 2020, nos estados em 

que os governos e prefeituras liberaram as atividades esportivas para modalidades não 

coletivas. 

Para tanto, apresentamos esse protocolo, sujeito às normas das autoridades locais, com o 

intuito de conter o Covid-19 durante quaisquer eventos vinculados ao Tiro com Arco. 

Com o objetivo de apressar a atualização dos dados das provas, todos os Presidentes de 

Federações terão do dia 4 a 10 de setembro de 2020, o site aberto para atualização ou 

confirmação das suas competições estaduais, baseadas no calendário nacional já publicado 

no site da CBTARCO. 

 

Protocolo para competições outdoor durante o período de Covid-19. 

1. Só será permitida a entrada no campo de tiro somente se: 

a. A pessoa estiver usando máscara de acordo com as normas do COVID 19; 

b. Antes de entrar no campo de tiro um dos funcionários autorizados para tal 

averiguar a temperatura de todos com termômetro infravermelho. 

c. No caso de temperatura superior a 37,5º C, a pessoa não poderá entrar no 

campo de tiro. 

2. Não será permitida a entrada no campo de tiro, a exceção do: 

a. Coordenador da organização, árbitros, staff da organização, paramédicos, 

atletas inscritos, 1 técnico para cada clube e categoria (Recurvo/Composto) 

presente, auxiliador para atletas deficientes e dirigentes da Confederação 

ou Federação. 

3. Estão proibidas atividades simultâneas à competição na área do evento (Comércio 

de qualquer gênero, distribuição de alimentos e demais atividades não 

fundamentais para a realização do evento.). 

4. As posições no pódio deverão ter uma distância de 2m e as medalhas serão 

entregues em envelopes plastificados e não colocadas no atleta, como usual; 

a. Durante a celebração da premiação não será permitida uma distância 

menor que 1,3m. 

5. Os árbitros presentes no campo poderão advertir e, por último, excluir quem não 

respeitar o protocolo vigente. 
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6. A não utilização da máscara só será permitida na linha de tiro. As competições de 

72 flechas poderão ser realizadas em dias diferentes, como por exemplo, Sábado [RF 

e CM] e Domingo [CF e RM], ou também podem ocorrer em turnos diferentes, pela 

manhã e de tarde, possivelmente mantendo a divisão [RF/CM] e [CF/RM]. 

 

7. Considerando as normas de distanciamento previstas nesse período vamos 

estabelecer um número máximo de dois atletas por anteparo que atirarão 

alternados (primeiro A / D e na segunda série D / A), somente permitindo o combate 

por duplas mistas, seguindo as normas supracitadas, e inviabilizando a disputa por 

equipes. 

 
 

8. O uso da luneta na linha de tiro é exclusivo do próprio atleta, ou seja, o próprio será 

responsável por remover o equipamento a cada série 

 

9. Atrás da linha de espera os atletas terão que manter uma distância de pelo menos 

1,5m. Ao primeiro apito o atleta A se dirigirá à linha de tiro, removerá a máscara 

(caso ele deseje) e iniciará a série. Terminada a série, o atleta deve recolocar a 

máscara e voltar para atrás da linha de espera. Com um novo sinal de apito, o atleta 

D entra e realiza o mesmo procedimento. 

 
 

10. No momento de retirar as flechas, os atletas irão no alvo mantendo a distância 

estabelecida. No caso da disputa por duplas mistas será permitido a ida ao alvo de 

somente 1(um) atleta por equipe. O atleta A declara a pontuação e o atleta D 

verifica e escreve no score a pontuação do atleta A e assim vice-versa, sem troca de 

planilha. 

Cada atleta será responsável pela retirada das próprias flechas do alvo e no caso das 

duplas mistas o participante que for remover as flechas deverá higienizar as mãos 

antes. Ao remover, o mesmo deve verificar se o companheiro escreveu sem erros 

ou rasuras na planilha. 

As flechas serão retiradas individualmente por cada atleta, um de cada vez. 

O score terá que ficar sempre próximo ao anteparo de modo poder ser recolhido em 

segurança pelos funcionários da organização. 

Obs.: Cada atleta terá sua própria planilha de resultado 
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DECLARAÇÃO A SER PREENCHIDA E ASSINADA 

POR TODOS OS PARTICIPANTES PARA ACESSO AO 

CAMPO DE TIRO 

Eu.................................................................................................................., 
inscrito no CPF ..............................-......., nascido em ....../....../.........., com 
Domicílio na cidade de ……………………………………………………………………….na 

(Rua/Avenida/etc).......................................................................................... 

...........................nº ......... , declaro, sob minha responsabilidade, conhecer e 

concordar com o Protocolo COVID19 – Eventos Esportivos (CBTARCO), e 

estar com saúde adequada para participar do evento. Compreendo os 

riscos e as vias de transmissão da COVID-19, e aceito cumprir todas as 

medidas para limitar a sua disseminação. 

Visando a proteção de todos os usuários, estou ciente de que o meu 

acesso às dependências do Centro de Treinamento da CBTARCO poderá 

ser limitado ou suspenso a qualquer momento caso ocorram 

circunstâncias que possam levar a uma possível contaminação minha ou 

dos demais usuários. 

Data: / /   
 
 
 

 
 

Assinatura 
 
 

* A declaração acima deve ser entregue aos juízes durante a inspeção de equipamento. 
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FORMATO DA COMPETIÇÃO do XV Campeonato Brasileiro Outdoor Paralímpico 2021. 

 

 Round Classificatório  

• Categoria Composto Masculino e Feminino Open - Round Duplo 50 metros (72 flechas). 

• Categoria Recurvo Masculino e Feminino Open - Round Duplo 70 metros (72 flechas).  

• Categoria W1 - Round Duplo 50 metros (72 flechas) com alvo completo de 80cm.  

• Categoria VI - Round Duplo 30 metros (72 flechas); 

 

Round Eliminatório Duplas Mistas 

Participam da disputa eliminatória em Duplas Mistas, as duplas ranqueadas pela mesma 
categoria (pode haver mais de uma dupla por clube participante) 

 

Round Eliminatório por Equipes 

 Participam da disputa eliminatório por Equipes, as equipes ranqueadas pela mesma categoria 
(pode haver mais de uma equipe por clube participante). Na categoria W1 se não houver 
disputas por Equipes, os atletas podem participar das Equipes do Composto Open e equipe 
mista composto.  

 

Round Eliminatório Individual ( Combates ) 

Participam da disputa eliminatório Individual os arqueiros ranqueados em cada categoria de 
acordo com as Regras World Archery. Os Campeões Brasileiros serão os vencedores do Round 
Eliminatório (Combates) em suas formas de disputa – Duplas Mistas, Equipes e Individual. 
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Agenda versão 1.0 do XV CAMPEONATO BRASILEIRO OUTDOOR PARALÍMPICO 2021 
 

05 Outubro 2021, Terça -feira                                                                                                              . 

 

09:00-18:00      09:00      Classificação Funcional dos atletas 

13:30-18:00      04:30    Treino Livre 

 

06 outubro 2021, Quarta-feira                                                                                                             . 
   

                                           Treino Oficial Composto Open, VI, W1 

08:30-11:00     02:30      Treino Oficial e Inspeção de equipamentos 

 10:00-11:00     01:00      Reunião de Capitães 

 11:10-12:00     00:50      Cerimônia de Abertura 

                                            Treino Oficial Recurvo Open 

 13:30-16:00     02:30      Treino Oficial e Inspeção de equipamentos 

 

07 outubro 2021, Quinta -feira                                                                                                             . 

                                            Rounds Classificatórios 

                                            Composto Open, VI, W1 

 08:30-09:00      00:30     3 Séries de Aquecimento 

 09:00-11:45      02:45     Round Classificatório - Composto Open, VI, W1 

 11:50-12:10     00:20      Premiação do Round Classificatório - Composto Open, VI, W1 

                                            Recurvo Open 

 13:30-14:00     00:30      3 Séries de Aquecimento 

 14:00-16:45    02:45       Round Classificatório – Recurvo Open 

 16:50-17:10    00:20       Premiação do Round Classificatório - Recurvo Open 
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Agenda versão 1.0 do XV CAMPEONATO BRASILEIRO OUTDOOR PARALÍMPICO 2021 

 (Parte 2) 
 

08 outubro 2021, Sexta -feira                                                                                                              . 

                                          

                                           Round Eliminatório - Composto Masculino e Recurvo Feminino 

08:30-08:45     00:15       2 séries de aquecimento - Composto Masculino Open (1/4) e recurvo  

                                           Feminino Open (1/4) 

08:45-09:25    00:40       Quartas de Finais: 

                                           Composto Masculino Open- CMO e Recurvo Feminino Open – RWO 

09:30-10:10    00:40       Semi Finais: 

                                           Composto Masculino Open- CMO e Recurvo Feminino Open – RWO 

                                           Round Eliminatório - Recurvo Masculino e Composto Feminino 

10:15-10:30    00:15       2 séries de aquecimento - Composto Feminino Open (1/4) e recurvo  

                                         Masculino Open (1/4) 

10:30-11:10    00:40      Quartas de Finais: 

                                          Composto Feminino Open- CFO e Recurvo Masculino Open – RMO 

11:10-11:40    00:40      Semi Finais: 

                                          Composto Feminino Open- CFO e Recurvo Masculino Open – RMO 

                                          Disputas por Equipe 

11:50-12:05    00:15      2 séries de aquecimento 

12:05-12:35    00:30     Semi Final: Recurvo Open Equipe Mista 

12:35-13:05    00:30     Semi Final: Recurvo Open por Equipe  

13:05-13:35    00:30     Semi Final: Composto Open por Equipe  
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Agenda versão 1.0 do XV CAMPEONATO BRASILEIRO OUTDOOR PARALÍMPICO 2021 

 (Parte 3) 
 

09 outubro 2021, Sábado                                                                                                            . 

                                          

                                           Disputas por medalhas 

08:00                                  Abertura do campo de treino  

                                            Finais de Arco Composto Open e W1 

09:00-09:22     00:22      Ouro: Composto Feminino Open 

09:22-09:44     00:22       Bronze: Composto Masculino Open 

09:44-10:06     00:22       Ouro: Composto Masculino Open 

10:06-10:28     00:22       Ouro: W1 Masculino Open  

                                             Finais de Arco Recurvo 

10:40-11:00     00:20        Bronze: Recurvo Feminino Open 

11:00-11:20     00:20        Ouro: Recurvo Feminino Open 

11:20-11:40     00:20        Bronze: Recurvo Masculino Open 

11:40-12:00     00:20        Ouro: Recurvo Masculino Open 

                                             Finais de Recurvo - Equipe Mista 

12:00-12:20     00:20        Ouro: Recurvo Open Equipe Mista 

                                             Finais de Composto - Equipe Mista 

12:20-12:22     00:22        Ouro: Composto Open Equipe Mista 

                                             Finais de Composto - Equipe 

12:22-12:44     00:22        Ouro: Composto Open Equipe 

                                            Finais de Recurvo - Equipe 

12:44-13 :06    00:22       Ouro: Recurvo Open Equipe 

13:06-13:36    00:30        Cerimônia de Premiação 

10 outubro 2021, Domingo                                                                                                                    . 

                                                 Retorno das delegações 
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FORMAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA PARALÍMPICA DE TIRO COM ARCO. 

 

1. Objetivo Principal  
 

Construir um conceito de seleção brasileira Paralímpica de Tiro com Arco 

 
2. Objetivos Meio  
 

• Melhorar o processo seletivo dos atletas que constituirão a seleção através de 

avaliações técnicas periódicas implementadas pelo técnico responsável e analisadas 

pela comissão técnica. 

• Delegar a comissão técnica maior controle na rotatividade dos atletas da seleção 

principal baseado no desempenho geral das avaliações técnicas. 

• Conceder aos atletas integrantes da seleção maior suporte dentro e fora do esporte 

• Buscar recursos e parcerias para ter acesso a uma equipe multidisciplinar (psicólogo, 

fisioterapeuta e preparador físico) voltada para a seleção. 

• Criar junto aos atletas uma rotina de treinos objetivando uma estabilização e posterior 

avanço gradativo e constante. 

• Fornecer equipamentos aos atletas da Seleção para que os atletas conforme a 

disponibilidade orçamentária da CBTARCO. 

• Com a criação de uma seleção Brasileira Paralímpica também será possível participar 

de mais projetos voltados ao alto rendimento, assim como dará oportunidade de 

conseguir parcerias e patrocínios para dar maior apoio aos atletas da seleção. 

 

3. Justificativa:  
 

A existência de uma seleção brasileira para a modalidade faz com que os atletas a tenham como 

o objetivo principal de suas carreiras desportivas, seja para se manter na mesma, quanto 

para fazer parte. Com isso, este modelo irá exigir do atleta foco e dedicação constantes a 

modalidade que por fim o deixará mais bem preparado, técnica e psicologicamente, para as 

competições do alto rendimento. O modelo empregado anteriormente gerava um resultado 

pontual e afastava o preparo do atleta da Confederação. Contudo com a nova gestão em 

seu plano estratégico está focado em ter um melhor suporte e desenvolvimento técnico dos 

atletas. 
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4. Benefícios Gerados:  
 

• Manutenção de uma equipe bem consolidada e devidamente entrosada 

• Melhor relacionamento entre os integrantes da seleção 

• Maior organização na preparação dos atletas 

• Maior planejamento na preparação dos atletas 

• Maior suporte técnico aos atletas 

• Possibilidade de participação em novos projetos e patrocínio para a modalidade. 

• Aumento na entrega dos atletas com a modalidade 

• Alcance de um nível técnico superior de forma estável e controlada 

 

 

5. Quanto a Formação  

No início a CBTARCO irá formar a equipe de tiro com arco Paralímpica com 12 atletas 
efetivos e 11 atletas suplentes aos quais poderão se tornar efetivos caso a comissão 
técnica achar necessário. 
As vagas efetivas para a formação da primeira equipe serão disputadas durante o 
Campeonato Brasileiro Paralímpico 2021, e as vagas dos atletas suplentes serão 
selecionadas por escolha da Comissão técnica. 
As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 
3 Composto Masculino Open + 3 Suplentes 
2 Composto Feminino Open + 2 Suplentes 
3 Recurvo Masculino Open + 3 Suplentes 
2 Recurvo Feminino Open + 2 Suplentes 
1 W1 masculino + 1 Suplente 
1 W1 Feminino 

 

 

6. Regulamento da Seleção Paralímpica Brasileira de Tiro com 

Arco  
 

6.1 Para cada competição internacional, haverá um processo seletivo que pode ser Open 

(todos os atletas podem participar) ou fechada (somente para os atletas da seleção 

podendo ou não ser aberto aos atletas suplentes.) 
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6.2 Este processo seletivo poderá ser feito por 3 formas:  

 
a) por uma seletiva 

b) por escolha da comissão técnica 

c) por seletiva e escolha da comissão técnica. 

 
6.3 Caso seja realizado uma Seletiva como parte do processo seletivo, esta seletiva terá um 

regulamento próprio no qual a comissão técnica irá publicar com antecedência de 45 

dias antes do evento, informando o índice mínimo e o regulamento da seletiva. 

 
6.4 O atleta da seleção Brasileira poderá ser substituído por outro atleta ou excluído da 

seleção paralímpica de tiro com arco a qualquer momento pela CBTARCO, sendo o 

atleta notificado sobre o motivo da substituição que pode ser com por exemplo e não 

limitado a esses exemplos abaixo:  

 
1- Índice técnico insatisfatório 

2- Indisciplina 

3- Não cumprimento das metas 

4- Não cumprir como plano de trabalho e treinamento feito pelo técnico. 

5- Não fazer postagens no meio virtual na qual atente contra a imagem, honra, e 

seriedade da CBTARCO, CPB, CBCP e seus respectivos técnicos, funcionários e Diretoria 

executiva. 

6- Não cumprir com as designações dadas pelos chefes de missões. 

7- Não seguir o regulamento da Delegação em viagens e treinamentos. 

8- Criar um clima hostil e de desunião entre a equipe de atletas e comissão técnica. 

9- Não comparecimento em treinamentos e competições quando assim for solicitado ou 

convocado pela comissão técnica. 

10- Suspensão por Doping  

11- Não seguir os regulamentos da CBTARCO 

12- Etc...  

 
 

7. Quanto a Duração da Seleção  
 

      A Duração da equipe paralímpica será de 6 meses, sendo que o prazo poderá ser prorrogado 

conforme determinação e necessidades da CBTARCO. 
Serão feitas 2 seletivas durante o Ano, sendo que uma sempre se dará durante o 
Campeonato Brasileiro Outdoor Paralímpico, e uma outra seletiva com data a ser definida 
pela CBTARCO. 
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8. Quanto a Elegibilidade  
 

Para ser elegível a Seleção Brasileira o atleta tem que: 

 
a) Ser um cidadão Brasileiro; 

 
b) Estar filiado a CBTARCO e a uma Federação filiada a CBTARCO. 

 
c) Não ter pendências financeiras com as Federações filiadas a CBTARCO e com a CBTARCO. 

 
d) O atleta estar devidamente ativo e inscrito na federação filiada e na CBTARCO  

 

e)  Ser atleta com classificação nacional com um status de classe esportiva 

'Confirmado' ou um status de classe esportiva 'Revisão' com uma data de 

revisão até o final do ano em curso. 

f) O atleta não ter violado as regras e regulamentos de classificação WA, ou o Código 

de Classificação de Atletas do IPC, a menos que o Atleta tenha sido sancionado 

pela violação e tenha completado a sanção imposta; 

g) Os atletas concordarem em cumprir as regras e regulamentos de classificação WA, o 

Código de Classificação de Atletas do IPC e quaisquer políticas e requisitos de 

classificação relevantes, incluindo avaliação de classificação, conforme necessário 

h)   Os atletas concordarem em notificar a Federação filiada, CBTARCO e WA se houver 

qualquer alteração nos dispositivos auxiliares ou equipamentos usados, que possa 

impactar sua classificação de qualquer forma, e concorda em se submeter a uma 

avaliação de classificação adicional, se necessário 

i)   Os atletas concordarem em divulgar a documentação de classificação anterior e / 

ou documentação de diagnóstico médico de especialistas relevantes para a 

classificação, que pode incluir as informações de diagnóstico médico detalhando a 

condição de saúde subjacente do atleta e deficiência elegível  
 

j) Os atletas concordam em realizar qualquer avaliação médica adicional ou fornecer 

mais informações de diagnóstico médico para fins de classificação 
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k) Se um atleta tiver qualquer intervenção médica, ou se ocorrerem alterações no 

comprometimento do atleta que possam afetar sua classificação, os atletas devem 

fornecer documentação médica para a CBTARCO e WA. 
 

l) O atleta que não cometeu qualquer delito de doping sob as políticas de antidoping da 

CBTARCO, CPB, COB ou a World Antidoping Agency (WADA), IPC e ABCD a menos 

que o atleta tenha sido sancionado pela violação e tenha completado a sanção 

imposto; 

 
m)    Não estar cumprindo medidas disciplinares e suspensões pela Federação Filiada, 

CBTARCO, COB, CPB, WA, WADA, IPC, ABCD 

 

9. Regras da Seletiva para ingressar na seleção brasileira 

paralímpica de tiro com arco  

 

9.1 Serão disponibilizadas 12 vagas para atletas efetivos que serão disputadas durante 

o Campeonato brasileiro paralímpico e as demais 11 vagas dos atletas suplentes 

serão escolhidos pela comissão técnica e divulgada após análise do histórico dos 

atletas. 

 

9.2 As 12 vagas efetivas serão distribuídas da seguinte forma: 

 

• 3 Composto Masculino Open  

• 2 Composto Feminino Open  

• 3 Recurvo Masculino Open 

• 2 Recurvo Feminino Open  

• 1 W1 masculino 

• 1 W1 Feminino 
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1.1 Os atletas serão classificados pelo Round Classificatório e pelo combate individual do 

campeonato brasileiro Outdoor Paralímpico 2021 conforme a tabela abaixo: 

Somatória dos 2 Round classificatório do Campeonato Brasileiro Paralímpico  

Posição Bonificação de Pontos 

1º lugar 16 Pontos 

2º Lugar 13 pontos 

3º lugar 11 pontos 

4º lugar 9 pontos  

5º lugar 7 pontos 

6º lugar 5 pontos 

7º lugar 3 pontos 

8º lugar 1 ponto 

 

 

Classificação final dos combates do Campeonato Brasileiro Paralímpico  

Posição Bonificação de Pontos 

1º lugar 10 pontos 

2º Lugar 7 pontos 

3º lugar 5 pontos  

4º lugar 3 pontos 

5º lugar                          1 ponto 

 
9.4 Os atletas serão classificados conforme a bonificação dos pontos referente a colocação do atleta 
na pontuação do Round classificatório do Campeonato Brasileiro Outdoor Paralímpico 2021 
somados a Bonificação de pontos referente a colocação do atleta dos combates do Campeonato 
Brasileiro Paralímpico do maior para menor. 
9.5 No caso de empate na pontuação dos atletas que estejam disputando as vagas efetivas será 
realizado um Shoot-off entre os atletas para decidir o Vencedor. 
9.6 Os demais atletas em caso de empate serão classificados pela quantidade de X, 10, 9, se mesmo 
assim estiverem empatados os atletas tomarão o mesmo lugar na lista e o próximo atleta terá a 
pontuação adaptada pelo número de atletas: ex-atleta 1 – empate no 4 º lugar   
                                                                                        Atleta 2 – empate no 4 º lugar  
                                                                                        Atleta 3 – 6 º lugar  
 
9.7 As vagas por categoria poderão sofrer alterações e ajustes conforme a comissão técnica achar 
necessário. 
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1. Regras da Seletiva para participar do Campeonato Mundial 

em Dubai em 2022 
 

10.1 Serão disponibilizadas as seguintes vagas por categoria conforme a sua classificação no 

Round Classificatório do XV Campeonato Brasileiro Outdoor Paralímpico 2021, índice de 

pontuação mínima e escolha da comissão técnica de atletas que participarão ou não do 

Campeonato Brasileiro Paralímpico outdoor 2021. 

 
a)   Composto Masculino Open 1 vaga selecionada pelo 1⁰ lugar no Round Classificatório do 
XV Campeonato Brasileiro Outdoor Paralímpico 2021+ 1 vaga por escolha da comissão 
técnica. 
b) Composto Feminino Open 1 vaga selecionada pelo 1⁰ lugar no Round Classificatório do 
XV Campeonato Brasileiro Outdoor Paralímpico 2021+ 1 vaga por escolha da comissão 
técnica. 
c)  Recurvo Masculino Open 1 vaga selecionada pelo 1⁰ lugar no Round Classificatório do 
XV Campeonato Brasileiro Outdoor Paralímpico 2021+ 1 vaga por escolha da comissão 
técnica. 
d)  Recurvo Feminino Open 1 vaga selecionada pelo 1⁰ lugar no Round Classificatório do XV 
Campeonato Brasileiro Outdoor Paralímpico 2021 + 1 vaga por escolha da comissão técnica 
e) 1 W1 masculino 1 vaga selecionada pelo 1⁰ lugar no Round Classificatório do XV 
Campeonato Brasileiro Outdoor Paralímpico 2021. 
f)  1 W1 Feminino 1 vaga selecionada pelo 1⁰ lugar no Round Classificatório do XV 
Campeonato Brasileiro Outdoor Paralímpico 2021. 
g)  V1 Masculino 1 vaga selecionada pelo 1⁰ lugar no Round Classificatório do XV 
Campeonato Brasileiro Outdoor Paralímpico 2021. 
 
10.2 Os índices de pontuação mínima para o atleta se habilitar para ir ao Mundial, deverão 
ser alcançados durante o round classificatório no Campeonato Brasileiro Outdoor 
Paralímpico 2021. 
 
10.3 Os índices de pontuação mínima para o atleta se habilitar para ir ao campeonato 
mundial 2022 em Dubai poderá sofrer ajustes pela comissão Técnica caso identifique a 
necessidade. 
 
Obs.: Os índices foram retirados do último campeonato Mundial realizado em 2019, aonde 
a Comissão técnica avaliou um índice técnico com possibilidade de classificação na equipe 
Mista que possibilitará também uma boa colocação no individual para que tenha chances 
de chegar nas finais. 
 
Segue o link do ianseo para verificação dos resultados do último Campeonato Mundial. 
https://www.ianseo.net/Details.php?toId=4798  

 

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=4798
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****Índices de Pontuação mínima a ser alcançado no round Classificatório do Campeonato 

Brasileiro Outdoor Paralímpico 2021 **** 

 

Categoria Masculino Feminino 

Composto Open 680 pontos  670 pontos 

Recurvo Open 600 pontos 550 pontos 

W1 600 pontos 550 pontos 

V1  320 pontos --- 

 
10.3 Os atletas serão classificados conforme a pontuação do Round classificatório do Campeonato 
Brasileiro Paralímpico do maior para menor. 
 
10.4 No caso de empate na pontuação do primeiro lugar ou do segundo lugar, será realizado um 
Shoot-off entre os atletas para decidir o Vencedor. 
 
10.7 A quantidade de vagas por categoria poderá sofrer alterações e ajustes conforme a comissão 
técnica achar necessário. 
 
10.8 O índice de pontuação mínima a ser alcançado durante o Round Classificatório do XV 
Campeonato Brasileiro Outdoor Paralímpico 2021, poderá sofrer alterações e ajustes conforme a 
comissão técnica achar necessário. 
 


