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Maricá 09 de Fevereiro de 2022

A
BRASIL ARCO
A/C Seleção Brasileira de Arco Composto
Att. Atletas

Ref.: Apresentação do Plano de Trabalho e Regimentos

A BRASIL ARCO, vem por meio deste apresentar a V.Sas. o supra citado para o qual elucidamos :

1)Participações:
a - Equipes masculina e feminina ;
b – Eventos Previstos :  World Cup Stage 3 – Paris/FRA: 10 a 26 Junho

World Cup Stage 4 – Medelin/COL:12 a 24 Julho
Jogos Sul Americanos – WA Americas – Assuncion/PAR:01 a 05 Outubro 

2) Formação das Equipes:
a – as equipes serão formadas sob o seguinte critério:

Evento 1 – Paris : os 3 primeiros classificados na seletiva nacional;

Evento 2 – Medelin : As duas primeiras vagas serão preenchidas com o 1° e 2 ° atletas de melhor classificação                         
no resultado final  (final de prova = combate) da World Cup Stage 3 - Paris/FRA , a 
terceira vaga será preenchida pelo  4 ° lugar da seleção ( membro efetivo ) na 
classificação final na seletiva nacional do Composto realizado em Janeiro de 2022 em
Campinas – SP.

Evento 3 - Jogos Sul Americanos : As vagas serão distribuídas entre os três melhores atletas da seleção 
qualificados no resultado final dos campeonatos que a seleção irá participar 
sendo a World Cup Stage 3 – Paris/FRA e a World Cup Stage 4.

b – No caso de recusa ou impossibilidade de atleta convocado de participar, imediatamente será escolhido pela 
comissão técnica um atleta por escolha técnica entre os atletas da seleção , podendo ser um atleta efetivo ou 
Suplente. 

3) Treinamentos das Equipes : Notadamente por motivos de atender as premissas e normativas e exigências 
oriundas do COB , respeitando as regras e sistemas operacionais referentes a verbas e eventos, a BRASIL ARCO, 
agendará (posteriormente a este documento) programas de treinamento presencial – Training Camps, em sua 
sede CT Maricá/Maricá/RJ, com a duração de 03 dias (sexta/sábado/domingo) com o acompanhamento e direção 
do Técnico Responsável pela Categoria, o qual realizará acompanhamento e orientação técnica a distância de 
modo online entre os períodos não presenciais, fornecendo pois relatórios e informes periódicos a BRASIL ARCO, 
os quais serão encaminhados regularmente ao COB

4) Todos os componentes da Missão/Equipe deverão seguir incondicionalmente as Normas das Delegações e 
Descrição de Funções e de Conduta, conforme Regulamento Geral da BRASIL ARCO.

5) A BRASIL ARCO tem por objetivo e meta para estas equipes (Masculino e Feminino) a excelência de 
participação e de conquista de resultados; observamos e entendemos que o elevado nível de nossos atletas os 
qualifica para as Medalhas Sul Americanas.
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No caso de empate em classificação
entre alguma posição , será
adotado como critério de
desempate a melhor pontuação de
round qualificatório (50+50),
permanecendo o empate, será
adotado como critério de
desempate a maior pontuação do
combate, seguido pelo maior
numero X , 10, e 9; e
permanecendo o empate , fica a
cargo da Comissão Técnica a
escolha do atleta entre os atletas
de mesma performance.
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