
 
 

Altercações da Seletiva Olímpica 2012  
 
A respeito do que foi elaborado, na programação dos Eventos Esportivos de 

Tiro Com Arco em 2012, vão ocorrer às seguintes modificações: 

 

01 – Seletiva para Colômbia/Arco Recurvo : Será realizada em Maricá –RJ  

nos dias 10,11 e 12 de Fevereiro 2012; 

 

02 – Seletiva para Ogden/Arco Recurvo Masculino: Será realizada em 

Maricá – RJ nos dias 04,05 e 06 de Maio 2012.  

 

03 – Somente para os Atletas Masculinos que não par ticiparam do 

Troneio Continental Classificatório para os Jogos O límpicos na Colômbia:  

Todas as Seletivas por Arco Recurvo serão disputadas na distância de 70 m, 

sendo que o regulamento vai ser divulgado antes da primeira Seletiva do dia 10 

de Fevereiro. 

 

04 – Seletiva Composto para o Pan-Americano em El-S alvador: 

 

1º Seletiva:  Será em São Paulo no dia 21 de Janeiro 2012 - Local a ser 

determinado pela Federação Paulista. As inscrições serão até o dia 

16/01/2012. 

2º Seletiva : Será em Minas no dia 04 de Fevereiro de 2012. Local a ser 

determinado pela Federação Mineira. As inscrições serão até o dia 30/01/2012. 

3º Seletiva:  Será em Maricá no dia 01 de Março de 2012. As inscrições serão 

até o dia 24/02/2012. 

Cada seletiva será 2X50 metros mais combate entre os primeiros 06 

colocados, sendo que o primeiro e o segundo ficaram de BAY no primeiro 

Turno. 

O 1º colocado no combate acrescentará na pontuação da prova mais 7 pontos; 

O 2º colocado no combate acrescentará na pontuação da prova mais 5 pontos;  



 
 

O 3º colocado no combate acrescentará na pontuação da prova mais 3 pontos;  

O 4º colocado no combate acrescentará na pontuação da prova mais 1 ponto;  

 

Serão somadas as duas melhores Seletivas (2X50 metros mais combate = 1 

Seletiva) entre as três, descartando a Seletiva de menor pontuação. 

 

A Seletiva para Ogden será mantida para os dias 14 e 15 de Abril de 2012 em 

Maricá – RJ, mantendo o mesmo regulamento e serão efetuados dois duplos 

50m + 2 Combates, sendo que o resultado final é a soma dos dois.  

 

O índice mínimo a ser atingido :  

O Feminino Total de 1.352 Pontos  

O Masculino Total de 1.400 pontos. 

 

Exemplo:  

347+347+5       

347+347+7 = 1.400 pontos.  

 

 

Atenciosamente, 

EROS FAUNI 

                 

 

 
 


