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REGULAMENTO DAS SELETIVAS 2022 (2) 
 

Em todas as competições de 2022 nas quais 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.  

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

comunicadas e seguirão as seguintes programações e regras: 
 

- Em todos os dias de competição será realizado um Round 70m, e os 8 primeiros colocados, receberão a 
seguinte pontuação abaixo: 

 

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 participarão das eliminatórias e, após o ranqueamento final, 
receberão as seguintes pontuações: 

 

Colocação Pontuação 

1º 10 

2º 8 

3º 6 

4º 4 

5º 3 

6º 2 

7º 1 

8º 0 
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Seletivas:  
 
06 a 08 de maio de 2022:               
Seletiva aberta válida para:  

• World CUP Stage 3 (Paris - FRA)  
o Vagas: 

▪ Recurvo Masculino: 04 atletas previstos; 
▪ Recurvo Feminino: 04 atletas previstos. 

• World CUP Stage 4 (Medellin - COL) 
o Vagas: 

▪ Recurvo Masculino: 04 atletas previstos; 
▪ Recurvo Feminino: 04 atletas previstos. 
 

o Local: CT CBTARCO – Av. Ivone dos Santos Cardoso, 340, Itapeba, Maricá-RJ, CEP.:24913-000 
o Valor: R$80,00 
o Agenda da Seletiva: 

▪ 06/05/2022: Treino Oficial   
▪ 07/05/2022: Seletiva WC Stage 3(Round 70m + Disputas – pela manhã) 
▪ 08/05/2022: Seletiva WC Stage 4 (Round 70m + Disputas – pela manhã) 

 
 

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 72 flechas, permanecendo será 
considerada a pontuação das primeiras 10+X e X. 
EMPATES na última posição (4º Lugar) da Seletiva serão resolvidos com SHOOT-OFFs.  

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 participante que for selecionado após o evento deve se comprometer em comparecer nos 
treinamentos da seleção brasileira apresentados pela Brasil Arco.  

o Aquele que não participar do treinamento, ou parte do mesmo, deve apresentar justificativa 

com comprovação por e-mail: alberto@cbtarco.org.br  

• Este documento poderá sofrer alterações. 

 

 
 

 
 

João Luiz Araujo da Cruz 

Presidente CBTARCO 


