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REGULAMENTO SELETIVA RECURVO ADULTO 
 

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 gênero, 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. 

O atleta ou os demais atletas serão convocados a partir dos resultados das seletivas previamente comunicadas e 

seguirão as seguintes programações e regras: 

- Nos dias de competição indicados será realizado um DUPLO 70, os 8 primeiros colocados receberão a 
seguinte pontuação: 
 

Colocação Pontuação 

1º 10 

2º 8 

3º 6 

4º 4 

5º 3 

6º 2 

7º 1 

8º 0 
- Em seguida os primeiros 8 (oito) colocados que realizarem o combate com uma eliminação direta receberão as 
seguintes pontuações: 

 

Colocação Pontuação 

1º 6 

2º 4 

3º 2 

Calendário de Seletivas:  
Primeira seletiva – 30 a 31 Julho de 2021:               
Seletiva aberta válida para:  

• Campeonato Mundial Adulto – Yankton, USA (Taxa de Inscrição: R$30,00) 
o RMA: 01 atleta | Máximo de 15 vagas na seletiva  

(O atleta Marcus Vinícius Carvalho Lopes D’Almeida irá integrar a delegação por escolha técnica 
uma vez que o mesmo estará representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio e não poderá 
comparecer na seletiva. A vaga deste desportista está embasada na alta média de pontuação que o 
atleta apresentou ao longo do ano enquanto integrante da seleção brasileira principal. 
O atleta Bernardo de Sousa Oliveira irá integrar a delegação brasileira, pois o Comitê de Atletas, 
após votação interna dos seus membros, pleiteou junto à CBTARCO a ida do mesmo, considerando 
que o arqueiro estará divulgando a modalidade, como comentarista esportivo, em uma rede de 
comunicação com larga escala e possui uma alta média de pontuação enquanto membro da seleção 
principal.) 
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o RFA: 02 atletas; | Máximo de 15 vagas na seletiva  

(A atleta Ane Marcelle Gomes dos Santos irá integrar a delegação por escolha técnica uma vez que 
o mesmo estará representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio e não poderá comparecer 
na seletiva. Esta escolha está embasada na alta média de pontuação que o atleta apresentou ao 
longo do ano enquanto integrante da seleção brasileira principal.) 

o Local: CT CBTARCO  
 

 
 

• Agenda da Seletiva: 
o 29/07/2021: Treino oficial + Inspeção de equipamento; 
o 30/07/2021: Dia de Competição (Duplo 70 + Combate); 
o 31/07/2021: Dia de Competição (Duplo 70 + Combate); 

 
 

Ao final dos dias de competição serão somadas as pontuações obtidas e estabelecida a colocação final com 
os classificados. 
Em caso de empate será considerada válida a pontuação da soma das 144 flechas, permanecendo será 
considerada a pontuação das primeiras 72 flechas. 

  

IMPORTANTE:  
• Ao participar da seletiva, o atleta estará concordando com as regras da mesma; 

• Atentar que o participante ao ingressar no evento está ciente e em concordância com os protocolos de 

biossegurança publicados pela CBTARCO e suas sanções em caso de descumprimento; 

• O termo de responsabilidade presente no protocolo de biossegurança deve ser levado assinado 

conforme realizado durante os Campeonatos Brasileiros de 2020; 

• Para aqueles que se hospedarem no centro de treinamento, será solicitado um PCR RT negativo para 

COVID 19 com 72 hrs de validade. 

• Este documento poderá sofrer alterações. 
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Presidente CBTARCO 


