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RELATÓRIO TÉCNICO – SELETIVA ARCO COMPOSTO JUVENIL 
Mundial Juvenil e Jogos Panamericanos da Juventude 

 
 
 

Seletiva Fechada – Arco Composto Juvenil 
Local:  CSP LA Archery 
Data: 07 a 11/06/2021 
 
A Seletiva foi realizada para definir os representantes brasileiros para as 
seguintes competições: 
 

- Campeonato Mundial – Wroclaw, Polônia (09 a 15/08/2021) 
- Jogos Panamericanos da Juventude – Cali, Colômbia (25/11 a 

05/12/2021) 
 
Atletas convocados para a seletiva: 
 
Composto Masculino Juvenil:  

- César Hideki Nakazone de Almeida 
- Gabriel Nogueira Campos Guimarães 
 

Composto Feminino Juvenil:  
- Juliana de Fátima Gomes Pinho 
- Giulia Izabella Alcaino Jacob 

 
Técnico Avaliador: 

- Roberval F. dos Santos 
 
Observação: A atleta Juliana Gomes Pinho se manifestou previamente em 
comunicado à CBTARCO, declinando de sua participação na seletiva por 
motivos pessoais e escolares. 
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Programação do Treino/Seletiva 
 

2a-feira 07/12 
Com a chegada do atleta Gabriel Guimarães e sua treinadora, Marianna 
Chaves ao aeroporto de Congonhas/SP as 10:00h, foi necessário alteração 
da agenda neste dia em relação à proposta inicial. 
 
11h00 Início: Com uma breve explicação do plano de trabalho do 
treinamento e das regras da seletiva, foi iniciado o treinamento. 
Cada um dos atletas recebeu da CBTARCO uma dúzia de flechas e seus 
componentes para utilização em treinos e competições. 
Neste primeiro dia foi dada atenção a regulagem dos arcos e observação 
da técnica dos arqueiros individualmente. 
 
15h00 – Final do treino 
 

3a-feira 08/12 
08h00 – Início: Regulagem dos arcos e recomendações de ajustes da 
técnica dos atletas para alguns casos específicos 
10h00 – marcação de round 2x50m 
Durante a marcação de round de treino, o clima estava instável com 
incidência de garoa na maior parte do tempo. 
 
Os atletas marcaram pontuação conforme abaixo: 
César – 305+319 = 624 pontos 
Gabriel – 331+327 = 658 pontos 
Giulia – 316+328 = 644 pontos 
 
12h00 - Foi realizado um treino de duplas mistas com a ajuda da treinadora 
Marianna Chaves como suplente da atleta Juliana Gomes. 
 
Duplas: 
César e Giulia: 140 pontos, sendo 
César: 71 pontos 
Giulia: 69 pontos 
 
Gabriel e Marianna: 147 pontos sendo 
Gabriel: 72 pontos 
Marianna: 75 pontos 
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13h00 – Resenha e finalização do treino. 
 

4a-feira 09/12 
08h00 – Início: Resenha do dia anterior, montagem das flechas da Giulia e 
do Gabriel. 
Regulagem da bolha do arco e peep sight do César. 
09h00 – marcação de round 2x50m 
Durante a marcação de round de treino, o clima estava agradável. 
Os atletas marcaram pontuação conforme abaixo: 
César – 319+317 = 636 pontos 
Gabriel – 335+336 = 671 pontos 
Giulia – 311+327 = 638 pontos 
 
11h00 - Foi realizado um treino dinâmico de combate rotativo onde os 
atletas disparavam uma flecha em um alvo e trocavam de posição nos alvos 
de forma rotativa entre os três alvos montados. Dessa forma cada alvo 
tinha uma flecha de cada atleta, e assim podia-se determinar o vencedor 
em cada alvo. 
Foram realizados 15 disparos de cada atleta com as seguintes pontuações: 
 
Giulia 9 7 8, 10 9 8, 7 9 8, 10 9 9, 9 9 9 - 131 
César 9 10 9, 10 9 8, 9 9 6, 9 9 9, 8 9 9 - 132 
Gabriel 9 9 10, X X 9, 9 X 10, 9 9 8, 10 10 9 – 141 
 
Nessa dinâmica foi possível verificar o desempenho dos atletas tanto em 
combates como em shoot-offs  
 
11h30 - Foi realizado treino de duplas mistas com a ajuda da treinadora 
Marianna Chaves como suplente da atleta Juliana Gomes. 
 
Duplas: 
César e Marianna: 137 pontos, sendo 
César: 68 pontos 
Marianna: 69 pontos 
 
Gabriel e Giulia: 143 pontos sendo 
Gabriel: 78 pontos 
Giulia: 65 pontos 
------ 
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Duplas: 
Giulia e Marianna: 136 pontos, sendo 
Giulia: 62 pontos 
Marianna: 74 pontos 
 
Gabriel e César: 144 pontos sendo 
Gabriel: 75 pontos 
César: 69 pontos 
 
Ao final do treino foi verificado a quebra de um dos módulos do arco do 
atleta Gabriel, onde foi feito um reparo paliativo no arco 
 
13h00 – Resenha e finalização do treino. 
 
 

5a-feira 10/12 
08h00 – 13h00 – Seletiva – Round Duplo 50m 
Devido a uma falha de comunicação entre a CBTARCO e o técnico Roberval, 
o arbitro para a condução da prova não havia sido avisado, o que atrasou o 
inicio do round duplo 50m. 
Após contato telefônico com o arbitro Cláudio Contrucci, este se dirigiu 
prontamente para o campo para o inicio da prova seletiva. 
09h00 – os atletas iniciaram tiros de aquecimento que teve duração até a 
chegada do arbitro. 
09h55 – Início do round duplo 50m 
11h40 – final do round duplo 50m, onde os atletas obtiveram as seguintes 
pontuações: 
 
César – 331+316 = 647 pontos 
Gabriel – 327+319 = 646 pontos 
Giulia – 301+290 = 591 pontos 
 
Observações: Mesmo com o reparo paliativo no arco do atleta Gabriel, o 
arco não estava mais em condições de uso. Desta forma foi-lhe 
emprestado um arco durante os dois dias da seletiva, o que lhe custou 
certo tempo de adaptação ao novo equipamento. 
 
 

6a-feira 11/12 
08h00 – 13h00 – Seletiva – Combates individuais 
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Foi disputado entre os atletas César e Gabriel 5 combates 
A atleta Giulia também realizou 5 combates contra “BYE” 
 
08h00 – chegada dos atletas 
09:00 – Inicio do aquecimento com três séries 
09h15 – Início dos combates 
 
Durante os combates os resultados foram os seguintes: 
 
Gabriel 136 x 132 César – vitória em favor de Gabriel 
Giulia 133 x 0 BYE 
 
Gabriel 143 x 130 César – vitória em favor de Gabriel 
Giulia 130 x 0 BYE 
 
Gabriel 137 x 128 César – vitória em favor de Gabriel 
Giulia 131 x 0 BYE 
 
César 137 x 135 Gabriel – vitória em favor de César 
Giulia 119 x 0 BYE 
 
Gabriel 138 x 129 César – vitória em favor de Gabriel 
Giulia 132 x 0 BYE 
 
11h34 – final dos combates 
 
Conforme publicado no regulamento da seletiva e novamente explicado 
aos atletas os técnicos presentes, foram computados os pontos obtidos 
durante o round duplo 50m e os combates, conforme a seguir: 
 
Round duplo 50m – vitória do César 647 x 646 Gabriel, onde César obteve 
2 pontos 
Combates 50m – Gabriel 4 vitórias x César 1 vitória 
Desta forma Gabriel obteve 4 pontos e César obteve 3 pontos 
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Aspectos Disciplinares 

 
Os atletas tiveram comportamento exemplar e chegaram pontualmente 
durante os dias de treino e seletiva. 
 

Instalações do Campo 
 
O campo de treino possui instalações adequadas à pratica, atendendo 
satisfatoriamente as demandas tanto do treino quanto da seletiva. 
 

Considerações Finais 
 
Determino então, conforme o regulamento previamente publicado e os 
resultados obtidos durante os dias da realização da seletiva, que sejam 
convocados para representar o Brasil nas competições acima citadas, os 
atletas Giulia I. A. Jacob e Gabriel N. C. Guimarães. 
 

 
 
São Paulo, 13 de junho de 2021. 
 
Atenciosamente, 
 

Roberval F. dos Santos 
Técnico Arco Composto 

 


