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XV CAMPEONATO BRASILEIRO PARALÍMPICO 2021 

NOTAS DE ESCLARECIMENTOS 

 

Prezados Atletas, 

 
Seguem abaixo alguns esclarecimentos sobre o convite o regulamento divulgado: 

 

INSCRIÇÕES 

1. As inscrições foram reabertas entre os dias 15 e 17 de setembro de 2021, devido a uma 

falha de comunicação e divulgação da CBTARCO junto as federações e comitês. Tal 

correção não implicará no andamento da competição, apenas dando oportunidade a 

maior participação de atletas no evento. 

2. Devido ao prazo de inscrição ter sido acrescentado três dias, o prazo para a 

documentação dos atletas que vão passar pela classificação se estendeu até o dia 30/09. 

 

HOSPEDAGEM 
1. A CBTARCO não se responsabiliza pelos atletas que vão chegar no dia 04/10, pois a 

hospedagem no CPB só terá autorização de recebe-los no dia 05/10 a partir das 14hs. 
2. O translado para o CPB é por conta de cada atleta, a organização da competição não 

tem esta responsabilidade. 
 
XV CAMPEONATO BRASILEIRA PARALÍMPICO 

1. Haverá premiação apenas para os três primeiros colocados do round eliminatório 
individual, por equipes e por equipe mista em cada categoria. 

2. A agenda do evento pode sofrer alteração a qualquer momento. Ela é divulgada 
oficialmente no site do IANSEO. Ela foi alterada pensando na melhor logística de 
competição para atender a todos os atletas e suas respectivas condições de competição. 
 
FORMAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA PERMANENTE 

1. A CBTARCO objetivando um melhor desenvolvimento da modalidade paralímpica, 
identificou a necessidade de se formar uma seleção permanente de tiro com arco 
Paralímpica, na qual será de suma importância no desenvolvimento técnico e suporte a 
estes atletas selecionados. 
Hoje são muitas as dificuldades enfrentadas pelos nossos atletas paralímpicos referente 

a materiais, suporte técnico, físico e psicológico, e com a formação de uma equipe 

permanente, iremos diminuir estas dificuldades e fazer o possível para que nossos 

atletas consigam alcançar a excelência no esporte. 

A CBTARCO está visando um desenvolvimento a longo prazo com formação, 

manutenção e alto rendimento e a formação de uma equipe permanente é uma das 

ações necessárias para alcançar os objetivos estratégicos deste desenvolvimento. 

2. As pontuações servem para fazer uma classificação entre os atletas conforme a sua 

colocação no round classificatório e no round eliminatório. 

 

SELETIVA CAMPEONATO MUNDIAL EM DUBAI 2022 
1. A mudança no formato da seletiva se deu para tentar uma melhora de avaliação, além 

de fazer o mais próximo possível da metodologia utilizado na categoria Olímpica. 
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2. Inicialmente serão convocados dois atletas em cada categoria, com 
exceção da categoria W1 que irá apenas um homem e uma mulher. 
Mas de acordo com o item 10.7 “A quantidade de vagas por 
categoria poderá sofrer alterações e ajustes conforme a comissão técnica achar 
necessário”. 

3. Conforme o item 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”. 

4. As escolhas técnicas se darão em um estudo de análise da comissão técnica junto aos 
diretores da CBTARCO, que envolvem histórico do atleta, classificação, condições físicas, 
técnicas, performance, disciplina, representatividade, entre outros. 
 
 


