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XV CAMPEONATO BRASILEIRO PARALÍMPICO 2021 

INFORMAÇÕES SOBRE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E PROTOCO 

Versão 2.0 

 

Prezados Atletas, 

 
 

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO – em colaboração com Comitê 

Paralímpico Brasileiro – CPB, tem a honra de recebe-los para o XV Campeonato Brasileiro 

Paralímpico de Tiro com Arco, que ocorrerá entre os dias 05 e 10 de Outubro de 2021. 

Por favor, observe o cronograma de datas, organização e participação no evento 

nacional. 

 
Resumo das datas importantes para a competição: 

 

• Inscrições Iniciais: 23 de agosto a 2 de setembro de 2021. 

• Dia 05/10 – Treino Livre – 13:30 as 18:00 

- Check In dos atletas no CPB – a partir das 12:00 

• Dia 06/10 – Treino Livre – 09:00 as 12:00 (CMO+W1M) e 14:00 as 17:00 (CFO + W1F + 
RMO + RFO) 

• Dia 07/10 – Treino Oficial + Reunião de Capitães + Cerimônia de Abertura 

- 08:30 as 11:00 (CMO+W1M) e 13:30 as 16:00 (CFO + W1F + RMO + RFO) 

• Dia 08/10 – Round Qualificatório 

• Dia 09/10 – Round Eliminatórios 

• Dia 10/10 – Check-Out dos atletas no CPB – até as 12:00 

 

- A agenda completa e detalhada será colocada no IANSEO e exposta no local de competição 

 

Além de ser a principal competição Paralímpica do Tiro com Arco no cenário nacional, 

ocorrerá paralelamente à este, a Seletiva para a Formação da Seleção Brasileira Paralímpica 

e para o Campeonato Mundial Paralímpico que será realizado na cidade de Dubai, nos 

Emirados Árabes Unidos em Fevereiro de 2022. 

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

um grande evento de Tiro com Arco. 
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CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO 
 
 

O Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro irá receber o XIII Campeonato 

Brasileiro Paralímpico de Tiro com Arco. Está localizado na Zona Sul de São Paulo, e tem  

instalações esportivas indoor e outdoor que servem para treinamentos, competições e 

intercâmbios de atletas e seleções em 15 modalidades paralímpicas. 

Além disso tem área residencial com alojamentos, refeitório, lavanderia e um setor 

administrativo com salas, auditórios e espaços de apoio. No Centro de Treinamento funciona 

também a sede administrativa do Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB – onde atuam mais de 

200 profissionais de diversas áreas. 

Em 2016 e 2021 o Centro de Treinamento recebeu a Seleção Brasileira de Tiro com 

Arco para treinamentos e aclimação para os Jogos Paralímpicos Rio 2016 e Tokyo 2020, aonde 

os atletas tiverem resultados inéditos e importantes para a modalidade do Tiro com Arco. 

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

Aeroporto: Aeroporto de Congonhas – aproximadamente 8km  

 Aeroporto de Guarulhos – aproximadamente 39 km 

 

HOSPEDAGEM 

1º - Todos os atletas participantes do XV Campeonato Brasileiro Paralímpico terão direito a 

hospedagem no Residencial do CPB junto a 1 (um) acompanhante/staff. 

 

2º - O Residencial observa as práticas internacionais de hotelaria, sendo assim: 

- Check-Inn – a partir das 14hs do dia 05/10/2021. 

- Check-Out – até as 12hs do dia 10/10/2021. 

 

3º - Os atletas e seus acompanhanetes que não quiserem se hospedar no CPB tem que enviar um 

email fazendo a dispensa da hospedagem.  

O email: andre@cbtarco.org.br 

 

4º - É proibido receber visitas de pessoas que não estejam envolvidos no evento. 

 

 

mailto:andre@cbtarco.org.br
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ALIMENTAÇÃO 

 

1º - Será oferecido aos participantes ques estiverem hospedados no residencial do CPB, Café da 

Manhã, Almoço e Jantar. 

 

2º - Devido ao Protocolo COVID 19, as refeições são entregues nos quartos e deverão ser 

consumidas dentro deles. As refeições veem em caixas nominais e lacradas. 

Após o termino da alimentação, colocar a caixa do lado de fora do quarto para que tenha o 

recolhimento do lixo. 

 

3º - Um cardápio será enviado aos participantes previamente, antes do periodo de hospedagem, 

para que possam escolher as opções de alimentação que assim desejarem. 

 

4º - Todos participantes terão copinhos de água a vontade durante todo o periodo do evento. 

 

5º - Será oferecido lanches a todos participantes durante o seu periodo de treino e competição. 

 

ESTACIONAMENTO 

1º - Os atletas que foram ir de carro e/ou deixarem ele estacionado no CPB tem que enviar os 

seguintes dados para o email, andre@cbtarco.org.br: 

- Nome Completo do Responsável pelo Veiculo 

- Marca e modelo do Veiculo 

- Placa 

 

PROTOCO COVID-19 DO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO (CPB) 

1º - É proibido a circulação sem mascará no Residencial ou em qualquer outro local do CT CPB. 

Totens de Álcool em Gel estão espalhados por todo Residencial e CT CPB, sempre que possivel, 

façam o uso. 

 

2º -  Pelo protocolo COVID-19 do CPB é pedido: Caso o participante não tenha tomado a segunda 

dose da vacina contra a COVID-19 e ou a dose única, o teste RT-PCR será obrigatório e deverá ser 

realizado em 72 (setenta e duas) horas antes da chegada no CPB.  

Apenas serão aceitos os testes RT-PCR. 

 

mailto:andre@cbtarco.org.br
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3º - Caso o participantes tenha tomado a segunda dose da vacina ou a dose única contra COVID-19, 

ele terá apenas que enviar uma copia da carteirinha ou declaração de vacinação. 

 

4º - A cópia da carteirinha de vacinação ou o exame, deverá ser apresentado ao CPB quando 

solicitado e enviado uma copia até o dia 04/10 pelo e-mail:  andre@cbtarco.org.br 

 

5º - Os atletas que não quiserem se hospedar no CPB tem que apresentar na entrada no CT CPB 

todos os dias, a declaração de vacinação da vacina COVID-19. 

 

 

 

 

mailto:andre@cbtarco.org.br

