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CRITÉRIOS 2023 - Seleção Recurvo Adulta  
 
Prezados, 

 

Com o início da temporada que trará os primeiros eventos qualificatórios para os Jogos Olímpicos - 

Paris 2024, a seguinte estrutura da seleção será aplicada para a temporada 2023. 

 

Seleção A será composta por até 6 atletas, selecionados através do seguinte processo: 

Seleção Masculina:  

• 4 atletas serão selecionados na seletiva que será realizada nos dias 20-21-22-23 de outubro de 

2022;  

• Até 2 atletas poderão ser selecionados por escolha técnica até dia 30 de novembro de 2022. 

 

Seleção Feminina:  

• 4 atletas serão selecionados na seletiva que será realizada nos dias 20-21-22-23 de outubro de 
2022; 

• Até 2 atletas poderão ser selecionados por escolha técnica até dia 30 de novembro de 2022. 
 

Seleção B: 

A seleção B será composta de até 4 atletas, sendo 2 atletas femininos e 2 atletas masculinos que podem 

ser selecionados projetos especiais, na perspectiva de desenvolvimento olímpico, por rendimento 

competitivo ou por avaliação técnica.  

Os atletas não terão direito a contrato remunerado, mas podem ser convocados para treinamentos com 

o staff técnico da Seleção.  

Atletas da Seleção B serão considerados diretamente candidatos e incluídos nas listas largas dos 

eventos principais (Jogos Panamericanos / Jogos Olímpicos).  

Os critérios de escolha técnica serão os mesmos da lista ao fim desse documento. 

 

Atletas que não são da seleção, mas que planejam participar de seletivas abertas e pedir para serem 

considerados para listas largas, terão a oportunidade de enviar a candidatura com curriculum esportivo 

anexado e histórico de pontuação. As oportunidades serão publicadas no website da confederação. 

 

 

SELETIVA: 20-21-22-23 OUTUBRO DE 2022 

 

A Competição Seletiva que escolherá os atletas para a preparação e eventos internacionais da 

temporada 2023 será organizada com a seguinte estrutura: 
 

Dia 20/10/2022 

Manhã: WA 720 

Tarde: WA 720  
 

Dia 21/10/2022 

Manhã: WA 720 + Combates 
 

Dia 22/10/2022 

Manhã: WA 720 

Tarde: WA 720  
 

Dia 23/10/2022 

Manhã: WA 720 + Combates 
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REGRAS DA SELETIVA 

a) Pontos - Qualificatório 

Serão atribuídos pontos aos atletas, conforme abaixo, com base no ranking e depois de cada prova 

marcada:  

• 10 pontos ao primeiro 

• 8 pontos ao segundo 

• 6 pontos ao terceiro 

• 4 pontos ao quarto 

• 2 pontos ao quinto 

• 1 ponto ao sexto 

 

b) Pontos Bônus – Qualificatório 

• 0.5 ponto serão atribuídos para cada série marcada com todas as flechas no amarelo (54 sem 8) 

• 1 ponto será atribuído para cada série marcada de 56 pontos 

• 1.5 ponto será atribuído para cada série marcada de 57 pontos 

• 2 pontos para cada série marcada de 58 pontos 

• 2.5 pontos para cada série marcada de 59 pontos 

• 3 pontos para cada série marcada de 60 

 

c) Pontos – Eliminatório 

• 10 pontos ao primeiro 

• 8 pontos ao segundo 

• 6 pontos ao terceiro 

• 4 pontos ao quarto 

• 2 pontos ao quinto 

• 1 ponto ao sexto 

d) Pontos Bônus – Eliminatório 

• 0.5 ponto serão atribuídos para cada set de 28 pontos 

• 1 ponto será atribuído para cada set de 29 

• 1.5 pontos serão atribuídos para cada set de 30 

 

SELETIVAS 2023 

Serão realizadas duas seletivas abertas a todos os atletas que desejem participar. Uma seletiva será no 

mês de fevereiro de 2023 e a outra seletiva será no mês de maio de 2023. 

A Estrutura das seletivas será a seguinte 

• Dia 1: 2 x WA720 

• Dia 2: 2x WA 720 + 1x Combates até final ouro 

• Dia 3: 1x WA 720 + 1x Combates até final ouro 
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O Ranking final qualificará diretamente o primeiro atleta classificado.  

• Um atleta, entre os lugares 2 – 3 – 4, poderá ser trocado por escolha técnica. 

• Todos os atletas selecionados deverão participar de todos os campos de 

treinamentos preparatórios ao evento internacional. 

• Os atletas que não participarem dos campos de treinamentos preparatórios aos eventos, 

estarão automaticamente descredenciados e um outro atleta poderá ser convocado.  

• Os Campos de Treinamento seguintes as seletivas serão reservados apenas aos atletas 

convocados para as competições internacionais. 

Os critérios de escolha técnica são: 

1. Avaliação do rendimento em a seletiva; 

2. Avaliação do rendimento em treinamento; 

3. Avaliação de alinhamentos e técnica de tiro; 

4. Avaliação da disponibilidade nos trabalhos técnicos e na preparação dos eventos competitivos; 

5. Avaliação do rendimento nas competições internacionais anteriores. 

 

Todos os elementos a serem considerados serão avaliados pelo staff técnico composto de 

• Responsável Técnico 

• Preparador Físico 

• Fisioterapeuta 

• Psicólogo 

• Técnicos/Staff da Seleção Base* (se os atletas em discussão forem parte da seleção base) 

 

 

Anexo temos o termo de compromisso que cada atleta e treinador precisará preencher e assinar para 

participar da seletiva.  

O termo de compromisso de baseia no Código de Conduta Ética – Confederação Brasileira de Tiro com 

Arco, disponível em nosso site. 
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TERMO DE COMPROMISSO 

Código de Conduta Ética – Confederação Brasileira de Tiro com Arco 
 

 

Data do evento (competição, seletiva ou treinamento): _____________________________________________ 

 

Nome do evento (competição, seletiva ou treinamento): ____________________________________________ 

 

 

Nome completo do participante: _________________________________________________________ 

 

Função (atleta, treinador, árbitro, oficial): _______________________________________________________ 

 

CPF:  ________________________________________ 

 

Nome completo do responsável (em caso de atletas menores de idade): _______________________________ 

 

Parentesco do responsável: ______________________ 

 

CPF do responsável:  ________________________________________ 

 

 

Eu, acima qualificado, declaro estar ciente do Código de Conduta Ética – Confederação Brasileira de 

Tiro com Arco, ao qual assinando este termo me comprometo em seguir e respeitar. 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura* 

Data:__________________ 

 

*Em caso de menores de idade o responsável assina com o compromisso de fazer cumprir pelo 

menor ao qual é responsável. 
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