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1. Apresentação: 

 
2 medalhas de prata em Stoke. 

Prata no composto por equipe ficando somente atrás a equipe campeã mundial. 
Prata no recurvo ST individual ficando somente atrás para um dos melhores do mundo. 

 
De para bens estão todos os atletas, quero agradecer muito em especial ao Ricardo Fonseca que nos 
acompanhou como técnico, classificador e fisioterapeuta. Foi um campeonato e tanto. E também quero 
agradecer aos técnicos dos atletas que vem executando um excelente trabalho com seus atletas. 
 
 
Para podermos entender a importância deste campeonato vou falar um pouco sobre o projeto que visionei em 
2009 e formulamos (Reginaldo e eu) em 2010. 
 
A participação do 7º Para-campeonato em Stoke, faz parte de uma série de campeonatos como preparativos 
para Londres 2012.  
 
Stoke, é o terceiro mais importante para-campeonato de tiro com arco, depois das para-olimpíadas e do para-
mundial. Fica a uns 40 Km de Londres, onde acontecerá as para-olimpíadas. Portanto, nada mais lógico do que 
ir preparando nossos atletas em tal lugar. 
 
Por tradição, Stoke, abriga em trono dos 100 a 120 atletas, e sempre a nata da nata. Como foi em 2010, este ano 
não é diferente. Na categoria composto temos 10 dos melhores do mundo, 4 das 6 melhores equipes do mundo. 
Na categoria recurvo temos duas das melhores equipes do mundo, o campeão mundial de 2009, e 4 dos 
melhores do mundo. 
 
No começo de 2010, a pedido do CPB, durante o 1º Congresso nacional promovido pelo CPB, o diretor técnico 
do para-olímpico Reginaldo Miranda e o técnico Christian Haensell, entregaram ao CPB o Máster Plan 2016 do 
Para-olímpico. A conclusão deste projeto deveu-se ao enorme esforço do Reginaldo. 
O projeto contem: 

� Custo total, com projeção de custo anual de passagem aérea, hospedagem, taxa de campeonato, e outros 
custos, por ano até 2016. 

� Projeção de evolução do rendimento de nossos atletas por ano até 2016. 
� Projeção anual de crescimento da quantidade de atletas por ano até 2016. 
� Projeção anual de metas a serem alcançadas por ano até 2016. 
� Projeto de compra de material para atletas; premiação de atletas na conquista de medalhas; premiação 

de seus técnicos; cursos de formação de instrutores e técnicos. 



 2 

� Projeto de construção de um centro de treinamento, com custo da infra-estruturar, e quadro de 
funcionários (fisioterapeuta, médico esportivo, psicólogo, mental coach, preparador físico e equipe 
técnica). 

 
Desde 2009 eu tinha isso em mente, e a partir de 2010, junto com o Reginaldo perseguimos esse plano. Em 
2009 e 2010 alcançamos as metas previstas. A meta para 2011 é vaga para Londres. 
 
E isso: 

� sem recebermos as verbas postuladas no projeto,  
� sem podermos oferecer os treinamentos da seleção, como previstos no projeto,  
� sem podermos oferecer o material de arco e flechas aos atletas como previsto no projeto, 
� e sem podermos remunerar ou premiar atletas e técnicos. 

 
Tivemos duas oportunidades de receber parte do dinheiro através do Ministério dos Esportes junto à secretaria 
de alto rendimento, mediante apresentação de projeto:  

� Depois do Luciano , Reginaldo e eu, num esforço extraordinário, conseguirmos junto a 3 deputados 
federais as assinaturas necessárias para cadastrar a CBTARCO (até então a CBTARCO não estava 
cadastrada e assim impossibilitada de receber recursos diretamente do Ministério dos Esportes), o 
Reginaldo montou um projeto no valor de 350.000,- (trezentos e cinqüenta mil reais), só que o projeto 
não foi entregue. 

� Em Março / Abril de 2011, mediante informação do órgão acima mencionado, tínhamos a possibilidade 
de entrar com um novo projeto, de valor inferior. Também não se concretizou. 

 
Mas mesmo assim demos continuidade ao plano, sem esperar pelo dinheiro: conquistar pelo menos 1 vaga para 
Londres 2012. 
A preparação da Equipe começou em 2010, quando pela primeira vez na história do Brasil, formamos uma 
equipe permanente de tiro com arco. Daí em diante se começou a preparar os atletas para conquistarmos uma 
ou mais vagas para Londres. Dentro do plano estava a capacitação de novos técnicos, aumento técnico dos 
técnicos existentes e formação de uma equipe competente de apoio. Para tal promovemos não só treinamento 
dos atletas da seleção como também encontros técnicos dos técnicos dos atletas (pela primeira vez no Brasil). 
 
Graças ao trabalho feito até agora, hoje contamos com um grupo experiente de atletas, e uma equipe experiente 
de técnicos e excelentes classificadores (a Ana está indo á Itália com a expectativa de ser promovida a 
classificadora internacional, e o Ricardo Fonseca durante o evento em Stoke 2011 foi convidado a fazer parte 
da equipe de classificadores internacionais). 
 
Técnicos para-olímpicos com experiência internacional: o Para-Olímpico, hoje no Brasil, tem o luxo de ter 
acesso á uma série de técnicos e atletas com experiência internacional.  
Como podemos notar na lista abaixo, temos técnicos de vários estados, que foram e que estão sendo preparados 
sistematicamente para oferecer o melhor possível apoio técnico aos atletas. Esse preparo vai desde: encontros 
técnicos onde os técnicos trocam idéias, até a ida de diferentes técnicos a campeonatos internacionais para 
adquirirem experiência e conhecimento internacional (isso é inédito no Brasil e faz parte do projeto de 2010 
entregue ao CPB). 
.  

Técnico Experiência técnica e  
quantidade de atletas que treina no momento 

1. Reginaldo Miranda – diretor técnico do 
para-olímpico – Brasília 

Professor de educação física e coordenador do projeto de captação de atlas 
no CETEFE  

15 atletas iniciantes 
2. Christian Haensell – Brasília Técnico FITA Nível 3 

Atletas do CETEFE dão continuidade de treinamento: 
10 atletas 

3. Renato Emílio – Rio de Janeiro 20 vezes campeão brasileiro e ex técnico da seleção brasileira olímpica 
2 atletas 

4. Henrique Junqueira – Goiânia Técnico da seleção brasileira composto andante 
1 atleta  
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5. Jener Sato – Campinas Coordenador do Máster Plan 2016 em Campinas 
4 atletas 

6. Ricardo Fonseca – Belo Horizonte Fisioterapeuta, e representou como atleta várias vezes o Brasil no exterior 
4 atletas 

7. Reinaldo Nunes – SP Esteve várias vezes á frente da seleção brasileira andante de composto  
0 

8. Dirma Miranda – Marica Coordenadora do Projeto Marica e atleta brasileira de composto que 
representou várias vezes o Brasil no exterior 

1 atleta 
9. Alexandre César – SP Atleta de composto que representou várias vezes o Brasil no exterior 

1 atleta 
 
Para-atletas ativos com experiência internacional: 

Atleta Cidade Evento Técnico 

Francisco Dantas Natal 

Mundial 2005 
Mundial 2009 - 10º 
IWAS 2009 
Stoke 2010 
BSBS - 2011 
Stoke 2011 - prata 

Começou a treinar com Roberto 
de Sena 
Atual técnico: Christian 
Haensell 

Andrey De Castro Goiânia 

Mundial 2009 
IWAS 2009 - prata 
Stoke 2010 
BSB 2011 - ouro 
Stoke 2011 - prata 

Henrique Junqueira 

Luciano Rezende 

BSB 

Coréia – treino 
Stoke 2010 
BSB 2011 - ouro 
Stoke 2011 Christian Haensell 

Reginaldo Miranda 
Digo Sousa - juvenil 

Coréia 2010 – treino 
BSB 2011 - prata 

José Henrique Sousa Stoke 2010 

Ademar Carlini Praia Grande Stoke 2010 Alexandre César 

Julio Oliveira SP 
Stoke 2010 
Stoke 2011 - prata 

Jener Sato 

Ricardo Macedo BH Stoke 2010 Ricardo Fonseca 

Fernando Chagas Vitória Stoke 2011 - prata José Carlos (Biriba) 

Patrícia Layolle RJ Stoke 2011 – 6º Renato Emílio 

 
A atual equipe, a que foi para Stoke, foi selecionada puramente pelo índice e pontuação dos atletas, sem ter 
queridinhos, ou preferidos do técnico ou da diretoria técnica. Durante o campeonato Brasileiro, em Abril, foi 
selecionado a equipe nacional: e foram os melhores da cada categoria, desde que atingissem o índice: 

• Na categoria recurvo: 550 a 2 x 70 metros, ou 1100 no campeonato FITA 
• Na categoria composto: 330 a 70 metros ou acima de 1300 FITA durante o ano. 

 Como podemos notar na lista abaixo, temos 7 atletas na equipe nacional de 7 estados diferentes (isso também é 
inédito no Brasil, demonstrando mais uma vez o crescimento do arco para- olímpico que não está restrito a um 
ou dois estados e sim espalhado pelo Brasil). A equipe convocada para Stoke: 
 

1. Patrícia Layolle – RJ 
2. Luciano Rezende – BSB 
3. Francisco Dantas – Natal 
4. Ricardo Macedo – BH 
5. Andrey Muniz – GO 
6. Julio Oliveira – SP 
7. Fernando Chagas – ES 

 
Os dois técnicos que acompanharam a equipe em Stoke: 
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1. Christian Haensell – BSB 
2. Ricardo Fonseca – BH 

 
2. Cronograma geral do evento: 

 
 

� 11 de Junho  Saída do Brasil rumo a Londres 
� 12 de Junho  Chegada em Londres e translado até Stoke  
� 13 de Junho  Prática oficial, classificação dos atletas 
� 14 de Junho  Campeonato, round classificatório, de manha e de tarde 
� 15 de Junho  Round classificatório e combate de equipes 
� 16 de Junho  Combate individual 
� 17 de Junho  Finais individuais e por equipe 
� 18 Junho  Saída de Londres de volta ao Brasil 
� 19 de Junho  Chegada no Brasil 

 
 
 

Seleção Brasileira 

ST feminino 

Patrícia Layole 

ST masculino 

Luciano Rezende 

Ricardo Macedo 

Francisco Dantas 

Composto masculino 

Andrey de Castro 

Júlio Oliveira 

Fernando Chagas 

Técnicos presentes no campeonato 

Christian Haensell  
técnico da seleção 

para-olímpica 
Ricardo Fonseca Técnico de BH 

 

 
Para mais informações olhar o site oficial do evento 
http://www.british-wheelchair-archery.org.uk 
 

2011 Invitational Archery Event 
November 18, 2010 | Author admin 

Plans are well under way for the 7th Invitational Archery Event in 2011. The dates for this year are from 13th – 17th June. Further 
details will appear here on the website and via the invitation letters sent out towards the end of 2010. 

The event this year has competitors taking part from -  GB, Canada, Germany, Sweden, Brazil, Norway, Bermuda, Finland, Ukraine, 
South Africa, Poland and Turkey. Once again the event is proving popular with the international teams. 

Schedule for the 2011 Event -  Programme. 

List of Competitors – Archers by Country.  Archers by Classification. 

Schedule for Archers to be Classified – Schedule. 

Target Lists for Ranking round -Target list. 

Schedule for Official Practice – Official Practice. 

Information updated 20.37pm 9 June 2011. (Official Practice) 

Posted in Information | No Comments » 
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3. Pontuação e quadro de medalhas 
 

Quadro de medalhas 
 
Ranking por medalhas Total Ranking na 

quantidade de 
medalhas 

Ouro Prata Bronze Total 

1º Inglaterra 2 2 2 6 1º 
2º Turquia 2 1 2 5 2º 
3º Polonia 2  1 3 3º 
4º Suécia 2   2 4º 
5º Brasil  2  2 4º 
6º Itália  1  1 5º 
6º Ucrânia  1  1 5º 
8º Inglaterra 
independente 

  1 1 5º 

9º Finlândia     6º 
9º México     6º 
9º Noruega     6º 
 
 
No ultimo campeonato mundial, na República Checa em 2009: 

� Inglaterra foi campeã por equipes composto masculino e feminino. 
� Turquia foi campeão masculino recurvo ST 
� Polônia ficou em 5º no masculino recurvo ST, 4º em Atenas 2004 no recurvo masculino ST 
� Finlândia ficou em 5º no composto masculino, em 2009 foi recordista mundial de composto 
� Itália levou prata em Pequin 2008 
� Ucrânia levou prata no composto 
� Suécia tem o 2º no ranking mundial no composto masculino e no composto feminino 
� Noruega tem recordista mundial 

 
E no meio destas nações de grandíssima tradição o Brasil ficou em 5º no quadro de medalhas e 4º no número de 
medalhas. 
 
Tempo de existência: 
Itália, Polônia e Inglaterra participam dos arco para-olímpico desde os primeiros dias e estão presentes nas 
para-olimpíadas desde a 1ª. 
O técnico da Ucrânia está á frente de da seleção há 15 anos. 
Suécia, tem como seu melhor atleta um nato da Irlanda, e está no circuito há mais de 10 anos. 
 
O Brasil está no circuito, de forma organizada e estruturada há 2 anos. E agora com 2 medalhas de prata, á 
frente da Itália, Ucrânia, Noruega e Finlândia. 
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Estatísticas do meu trabalho como técnico da seleção Para-Olímpica Brasileira de Fev 
2009 a 19 de Junho de 2011: 

 
Medalhas internacionais: só estão listadas as medalhas conquistadas em eventos onde tinha mais de uma 
nação competindo. 
 

 Evento Atleta Cidade 
Quando começou a 

atirar 

Medalha individual 

2 ouro individual 
Mundial IWAS 2009 

Francisco Dantas Natal 2003 

2 prata individual Andrey Muniz Goiânia 2008 

1 Ouro individual Campeonato de ranking 
internacional BSB 

Luciano Rezende BSB 2009 

1 Prata individual Diogo Souza BSB 2009 

1 prata individual Stoke 2011 Francisco Dantas Natal 2003 

Medalha por equipes 

1 ouro 
Campeonato de ranking 
internacional BSB 

Andrey Muniz 
Julio Oliveira 
Fernando Chagas 

Goiânia 
SP 

Vitória 

2008 
2008 
2009 

1 prata Stoke 2011 
Andrey Muniz 
Julio Oliveira 
Fernando Chagas 

Goiânia 
SP 

Vitória 

2008 
2008 
2009 

 
 

Total de medalhas 
Ouro Prata Bronze Total 

3 6 - 9 
    
 

Total de atletas que conquistaram medalhas 
Composto Recurvo Recurvo feminino Total  

3 3  6 
    
 
Atletas brasileiros participando em eventos internacionais 
 

Atleta Evento Colocação 
De quantos 

atletas presentes 
no evento 

Principal adversário 

Paulo Emílo Para-Mundial 2003 46º de 47 atletas 

Os melhores do mundo Paulo Emílio 
Para-Mundial 2005 

26º de 32 atletas 

Francisco Dantas 35º de 35 atletas 

     

Quando comecei meu trabalho como técnico da seleção em Fevereiro de 2009 

Para-Mundial 2009 

Francisco Dantas Para-Mundial 2009 
(189 atletas) 

10º de 29 atletas 
Os melhores do mundo 

Andrey Muniz 35º de 53 atletas 
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IWAS 2009 

Francisco Dantas Mundial IWAS Índia 
2009 

(20 atletas) 

2 ouro de 6 atletas  

Andrey Muniz 2 prata de 5 atletas Recordista mundial 

2010 - Stoke 

 

Stoke Mandeville 2010 
(120 atletas) 

Composto 

Andrey Muniz 13º 

de 38 atletas Os 4 melhores do mundo Julio Oliveira 17º 

José Henrique Sousa 31º 

 Recurvo 

Luciano Rezende 14º 
de 21 atletas Campeão mundial, 

recordista mundial 
Francisco Chagas 17º 

Ademar Carlini 14º de 16 atletas 

2011 – Brasília 

 

Campeonato de ranking 
internacional Brasília 

(18 atletas) 

Composto 

Andrey Muniz 

Ouro por equipe de 2 equipes 
Campeão mundial e 3 dos 8 

melhores do mundo 
Julio Oliveira 

Fernando Chagas 

 Recurvo ST 

Luciano Rezende Ouro 

de 5 atletas 4º colocado em Atenas 
Diogo Souza Prata 

Francisco Chagas 4º 

Ricardo Macedo 5º 

 Feminino 

Patrícia Layolle Ouro  de 1 atleta  

 Masculino W2 

Ademar Carlini Ouro 
2 atletas,  

o 2º colocado foi o atleta Paulo Emílio que veio 
como convidado 

2011 – Stoke 

 

Stoke Mandeville 2011 
(98 atletas) 

Composto  

Andrey Muniz 

Prata por equipe 
35 atletas e  
5 equipes 

4 das 6 melhores equipes 
do mundo e a equipe 
campeã mundial 2009 

Julio Oliveira 

Fernando Chagas 

 Recurvo 

Luciano Rezende 9º (9º) 
14 atletas e  
4 equipes 

Campeão mundial 2009 Francisco Chagas Prata 

Ricardo Macedo 9º (14º) 

 Recurvo feminino 

Patrícia Layolle 6º 10 atletas  
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4. Fotos do evento de Stoke 2011 
 
 

 
Os medalhistas 

 

 
A medalha de prata por equipe 
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A medalha de prata no individual 

 

 
A equipe de recurvo 
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Todos acompanhando os combates 

 

 
O frio 
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A equipe vencedora 

 
 
 

5. Conclusão e agradecimento 
 

 

O campeonato em Stoke foi um sucesso.  
Os atletas e seus respectivos técnicos estão de parabéns. 
Mais uma vez a Inglaterra se mostrou do seu melhor lado. O campeonato foi excelente, muito bem organizado, 
harmonioso, realmente algo a ser copiado e de quem deveríamos aprender. 
 
O para-arco, como se pode ver, vem crescendo não só em quantidade de atletas a cada ano, como também em 
nível e pontuação. Evidente as duas medalhas de prata que conquistamos em Stoke este ano. 
 
O nível do arco no Brasil cresceu bastante: 
Como nunca antes no Brasil, temos hoje: 

� 5 atletas no recurvo atirando com pontuação acima do índice para-olímpico. 
� 3 atletas no composto atirando com pontuação equivalente acima dos 1317 pontos FITA. 

 
Agradeço ao CPB, em especial agradeço á associação Britânica de arco para-olímpico pelo apoio dado, em 
especial de David que nos consegui alojamento bem em conta, nos dando todo apoio possível. 
 
É de ressaltar que neste campeonato nossos atletas pagaram por conta própria: translado interno, hospedagem, 
alimentação e taxas de campeonato. 
 
Este foi o meu último campeonato á frente da seleção para-olímpica brasileira. Estou deixando a seleção com 
dever cumprido e de cabeça erguida, e orgulhoso do que fiz em mero dois anos: 

� Por meu intermédio em 2008, a classificadora internacional Pauline veio ao Brasil, dando o pontapé 
inicial para termos classificadores capazes de classificar para-atletas de tiro com arco. 

� Crescimento da quantidade de para-atletas de 7 a 30. 
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� Crescimento de quantidade de técnicos para-olímpicos de 4 a 9. 
� Crescimento na pontuação dos atletas, como acima exposto nas tabelas. 
� Foi idéia minha, e minha a proposta de trazer o campeonato de ranking internacional 2011 para o Brasil. 
� Execução de 4 Para-campeonatos brasileiros (2007, 2009, 2010 e 2011). 
� A conquista de 3 medalhas de ouro e 6 de prata em campeonatos internacionais (as primeiras medalhas 

conquistadas pelo Brasil em Para-Campeonatos internacionais). 
 
Infelizmente estou deixando a seleção num momento muito importuno, pois estamos no meio de um processo 
que venho desenvolvendo há dois anos, e a 3 semanas do Para-Mundial em Turim, a nossa grande esperança de 
conquistar vagas para Londres. 
 
Desejo que o para-olímpico continue crescendo, seguindo as metas estipuladas em 2010, com objetivos 
concretos de estar em Londres 2012 por mérito próprio. 
Espero e torço para que no próximo ano (2013) o Brasil siga o molde do Mundial, onde o para-campeonato 
acontece logo depois do Campeonato Brasileiro Adulto. 
 
Mais uma vez gostaria de agradecer aos atletas como fui recebido por eles em 2009, quando comecei o trabalho 
(é de ressaltar que foram os atletas, em votação interna, que me escolheram com absoluta maioria para ser o 
técnico da seleção – isso no fim de 2008). 
Gostaria muito de agradecer aos técnicos dos atletas que me apoiaram e cooperaram, confiando a mim seus 
melhores atletas, e espero ter retribuído essa confiança da melhor forma possível. 
Gostaria muito de agradecer o apoio que recebi nas ultimas semanas, quando a minha demissão foi oficializada, 
especialmente da equipe composto em peso e da maioria dos atletas de recurvo e seus respectivos técnicos. Fico 
contente que o meu trabalho encontrou tamanho respaldo junto aos que mais importam no esporte: os atletas e 
seus técnicos. 
 
E gostaria de agradecer a uma equipe nota 10, pelas 2 fantásticas medalhas de Prata em Stoke Mandeville 2011. 
 
Atenciosamente 
 
Christian Haensell 
Diretor técnico da FETARCO-DF  
Técnico FITA nível 3 
 
 
 
 


