
 

Rua Ivone dos Santos Cardoso, n° 340, Itapeba, Maricá, RJ – 24.913-000 
Telefone: 55 21 2634-8984 e 2634-0310 – CNPJ 68.760.693/0001-54 

ctmarica@gmail.com- www. cbtarco.org.br 

 

 

 

Diretrizes de Elegibilidade para Formação das  

Seleções de Alto Rendimento Olímpico da CBTARCO - (Atletas) 

“FASE I” 

 

A CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco, através deste instrumento vem normatizar sobre a formação das 

Seleções de Alto Rendimento Olímpico: Categorias de Arco Recurvo e Arco Composto. 

Tendo em vista o difícil momento que a sociedade e o esporte vêm sofrendo devido a pandemia, e a resiliência de nossos 

atletas, visando elevar o espirito competitivo de todos, e criando iniciativas de desenvolvimento e suporte aos atletas, a 

CBTARCO estará “PREMIANDO” os atletas participantes do Campeonato Brasileiro Adulto OPEN 2021, com passagens e 

hospedagens para a I Seletiva Nacional OPEN 2022 para a Formação das Seleções Permanentes (Arcos Recurvo e 

Composto) conforme abaixo:  

12 primeiros classificados no Round Qualificatório na Categoria Recurvo Masculino;                                                                                           

12 primeiras classificadas  no Round Qualificatório na Categoria Recurvo Feminino;                                                                          

08 primeiros classificados no Round Qualificatório na Categoria Composto Masculino;                                                              

08 primeiros classificados no Round Qualificatório na Categoria Composto Feminino. 

A Fase I das Seletivas dar-se-á entre 20/01 e 20/02/2022, tendo seus critérios e índices, bem como locais, divulgados 

oportunamente. 

Observamos que neste novo conceito as equipes serão compostas da seguinte formação: 

RM – 6 atletas, RF – 6 atletas, CM – 4 atletas, e CF – 4 atletas. 

O pressuposto/base técnica para a formatação deste modelo, foi que ao iniciar um novo ciclo, após as avaliações sobre os 

processos e metodologias adotadas nos últimos 2 ciclos olímpicos , e todos os resultados, fatos, atletas, equipes técnicas, 

e recursos destinados no período; notadamente nos conduziram a ver uma necessidade de reformulação do conceito até 

então utilizado, onde partia-se então do melhor resultado momentâneo ou circunstancial de atletas e equipes, e assim os 

postávamos após períodos de treinamento para as grandes competições e compromissos do Brasil. 

Pudemos concluir que não havia um programa mais concreto de desenvolvimento e suporte para estes atletas e equipes. 

Notadamente a CBTARCO vem se empenhando a elevados esforços de toda sua equipe de colaboradores e organizações 

parceiras para a manutenção e obtenção de novas fontes de recursos, afim de aumentar suas capacidades buscando um 

melhor suporte e apoio aos atletas; contudo por parte destes também deverá ser reciproco o esforço, profissionalização e 

empenho, onde unidos possamos alçar a meta por todos desejada, crescer em quantidade, com qualidade técnica 

reconhecida e comprovada, e construir resultados expressivos em todos os níveis e categorias. 

Toda e qualquer iniciativa, começa por mudança de paradigmas, alguns as vezes simples apenas conceituais, outros mais 

fisiológicos – frios e ou numéricos; optamos então por um processo racional e lógico: 
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a) Observação e identificação dos talentos e capacidades dos atletas postulantes a vaga na Seleção; 

b) Estudo e Planificação de trabalhos visando a construção de programas específicos; 

c) Construção e Desenvolvimento de capacidades; 

d) Aprimoramento técnico (suporte aplicado de equipe -programas de elevada dedicação) suporte constante e full time 

de equipe multidisciplinar; 

e) Alto rendimento. 

As equipes técnicas multidisciplinares alinhadas metodologicamente trabalharão numa administração por objetivos (estes 

quantitativos, qualitativos, e estratégicos) ante as possibilidades e recursos plausíveis para cada necessidade. 

Os atletas deverão ter por conceito que representar o Brasil integrando a Seleção Nacional, é mais do que “apenas vestir a 

camisa e ir atirar, ou ainda viajar...”: é representar um esporte que luta contra as adversidades sociais, culturais e 

financeiras; é representar uma Bandeira a qual anseia e merece estar no ponto mais elevado de qualquer podium; é deixar 

preconceitos de 3ºmundo e alçar a elite mundial da modalidade. 

Para tanto algumas premissas serão fundamentais: 

1. O atleta para participar de toda e qualquer equipe oficial – “Seleção Brasileira – Alto Rendimento” da CBTARCO, deve 

ser obrigatoriamente filiado a CBTARCO, e em condições jurídicas e de saúde adequadas; 

2.  A todos os atletas da CBTARCO deverão assinar um contrato e compromisso, com ciência dos regimentos internos da 

Seleção, bem como dos regimentos internos da CBTARCO; hierarquia, procedimentos e operacionalidade da entidade e de 

sua condição como atleta da “Seleção Brasileira – Alto Rendimento” de sua categoria. 

3. A equipe/seleção brasileira permanente de alto rendimento, será formada pelos atletas filiados, conforme os critérios 

específicos a cada categoria/classe; que possuam passaporte brasileiro um válido; ou no caso de possuírem dupla cidadania, 

este atleta deve ter residido no BRASIL durante dois anos anteriores a seu ingresso na equipe nacional, e com anuência de 

sua associação (caso este seja federado por outra entidade) obtendo sua permissão escrita para competir pelo BRASIL;   

4.  Para o caso de um atleta que recuse sua convocação inicial para integrar a Seleção Permanente de Alto Rendimento da 

CBTARCO, o próximo atleta ordenado/classificado na mesma divisão será notificado e seu compromisso formal e protocolar 

ao time e será requerido, considerado o prazo máximo de 5 dias úteis.  

5. Caso o atleta seja suspenso e ou sofra algum processo desportivo, dopagem, ou administrativo que o impeça de treinar 

e/ou competir, este estará automaticamente excluído da Seleção; havendo reservas este assumirão sua posição, o próximo 

atleta ordenado/classificado na mesma divisão será notificado e seu compromisso formal e protocolar ao time e será 

requerido, considerado o prazo máximo de 5 dias úteis. 

6. Na eventualidade de um atleta com resultado exponencial (fora da curva e não mapeado), de constância e 

representatividade, este poderá ser chamado a qualquer momento para integrar o grupo da Seleção Permanente por 

período de treinamento e avaliação (30 a 45 dias), e caso este sobreponha os já integrantes, seus resultados serão 

mensurados estrategicamente para possível oportunidade, ou substituição a um elemento de menor resultado dentro da 

equipe. 

7. As propostas e programas que serão implantados em breve, estão terminando de serem estudadas e ajustadas pelos 

setores técnico, administrativo e jurídico; buscando e criando, portanto, substrato para a justificativa de recursos a serem 

alocados, e às competições as quais esses atletas estão previsionados a participar (World Cup, Jogos Sul Americanos, 

Campeonato Panamericano, etc...).  
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Notadamente as Classes Olímpicas: Arco Recurvo e Arco Composto, possuirão programas de desenvolvimento distintos e 

alinhados entre CBTARCO – Federações – Clubes, integrando as entidades e promovendo as oportunidades e substratos 

para o melhor de seus atletas, visando a elite do Tiro com Arco Mundial. 

 

 

 

Maricá-RJ, 12 de Outubro de 2021 

 

 

 

João Luiz de Araujo Cruz 

Presidente CBTARCO 

 


