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Regulamento Seleção Brasileira de Tiro com Arco 

(2020/2021) 
Período: Novembro de 2020 a Agosto de 2021;  

Objetivo Principal:  
• Construir um conceito de seleção brasileira olímpica de Tiro com Arco; 

Objetivos Meio: 

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

avaliações técnicas periódicas implementadas pelo técnico responsável; 

• 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;  

• Implementação de 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; 

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 melhor 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 contratação do técnico da seleção 

principal, Jorge Luis Carrasco Fernández, esse modelo já não se faz mais necessário.  

 

Benefícios Gerados: 
• Manutenção de uma equipe bem consolidada e devidamente entrosada;  

• Melhor relacionamento entre os integrantes da seleção; 

• Maior organização na preparação dos atletas;  

• Aumento na entrega dos atletas com a modalidade; 

• Alcance de um nível técnico superior de forma estável e controlada. 
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Processo Seletivo:  
• A seleção brasileira será composta por:  

o 5 atletas – Recurvo Masculino; 

o 5 atletas – Recurvo Feminino; 

• Os primeiros 10 atletas que irão integrar a seleção serão escolhidos no 46º 

Campeonato Brasileiro Adulto 2020 que será realizada do dia 10 ao dia 15 de 

novembro. Com isso, 10 atletas serão selecionados a partir do desempenho na 

prova, ou seja, os 5 primeiros do Recurvo Masculino e os 5 primeiros do Recurvo 

Feminino. Serão selecionados dois atletas reservas de cada gênero por escolha 

técnica que poderão ou não ser convocados para os processos seletivos. 

 

Pan Americano México 2021:  
• Na primeira semana de dezembro 2020 ocorrerá uma seletiva fechada com os 10 

atletas da seleção onde os 2 primeiros de cada gênero, no quadro geral da 

pontuação final, serão selecionados para ir ao Pan Americano México.  

• Na segunda quinzena de Janeiro será realizada outra seletiva onde o primeiro 

atleta de cada gênero, no quadro geral da pontuação final, completará a seleção 

que participará do Pan Americano México. Os quatro atletas selecionados no 

primeiro processo seletivo não poderão participar do segundo evento. 

• Pontuação das seletivas:  

 

 

 

 

 

• As avaliações (seletivas) serão realizadas em 2 dias com competições oficiais na 

presença de árbitros habilitados e 3 dias de treinamento e adaptação.  

 

OBS.: Este documento poderá sofrer alterações visto que ainda 

há eventos a terem suas datas confirmadas para 2021. 

 

OBS2.: Em todas as competições de 2021 que o Brasil for 

participar, a Comissão Técnica poderá ou não indicar 1 

(um) atleta de cada categoria e sexo, que irá disputar a respectiva 

competição para a qual for indicado sem a 

necessidade de participação em seletiva. 

Nos casos de competições que não houverem seletivas, a 

indicação também será da Comissão Técnica. 

 

 
Saudações Olímpicas, 

Rodada Qualificatória Rodada de Combate 

1º lugar 16 ptos 1º lugar 10 ptos 

2º lugar 13 ptos 2º lugar 7 ptos 

3º lugar 11 ptos 3º lugar 5 ptos 

4º lugar 9 ptos 4º lugar 2 ptos 

5º lugar 7 ptos 


