
      A Confederação Brasileira de Tiro com Arco 
(CBTARCO) e a Federação Goiana de Tiro com Arco 
(FEGOTARCO) tem a honra de convidá-lo a participar da 
II Seletiva 2016 – Arco Composto que será realizada na 
cidade de Goiânia entre os dias 22 a 24 de abril de 2016. 

 A seletiva, conforme regras publicadas, será 
válida para a definição dos atletas que representarão o 
Brasil na 3ª Etapa da Copa do Mundo de Tiro com Arco 
2016 que será realizada na cidade de Antalya – Turquia 
entre os dias 12 a 19 de junho de 2016. 

Seletiva – Arco Composto 



Local de competição 

•  Local: Campo de Tiro com Arco – Goiás Esporte Clube 

Centro de Treinamento Goiás Esporte Clube (Parque Anhanguera) 
 
Endereço: Av. Ipanema, Quadra 8, Lote 1, Setor Parque Anhanguera, 
Goiânia – GO 
Entrada pela Portaria 2 – Rua Marechal Floriano 
 
 

Informações úteis: 
 
Link da localização do campo: 
https://www.google.com.br/maps/place/16%C2%B043'34.3%22S+49%C2%B017'45.7%22W/
@-16.7261844,-49.2971412,554m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=pt-BR 
 
-  Favor identificar-se na portaria como participante da Seletiva – Arco e Flecha. 

-  Favor levar bebidas / comida pois não há lanchonete próxima ao local. 
 
 



Inscrições 

-  As inscrições para o evento devem ser realizadas entre os dias 01/03/2016 a 15/04/2016 diretamente 
pelos atleta / clube participantes. 

-  A inscrição deve ser realizada exclusivamente via e-mail, através do e-mail fegotarco@hotmail.com 

-  Informar no ato de inscrição: 

-  Nome do atleta 
-  Federação 
-  Clube 
-  Contato – número de telefone celular do atleta 
 

-  Valor de inscrição – R$ 80,00 (oitenta reais) 

-  A inscrição só terá validade após o devido pagamento e envio do comprovante para o e-mail 
fegotarco@hotmail.com até o dia 15/04/2016. 

-  Dados para depósito: 

     FEDERAÇÃO GOIANA DE TIRO COM ARCO 
     CNPJ: 04.114.746/0001-87 
     Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (número do banco 104) 
     Agência: 4519 
     Conta corrente: 297-3 
 

 

 

- Obs: Todos os atletas inscritos deverão estar regularmente filiados à CBTARCO até a data da inscrição. 



Programação 

* Caso o número de inscritos das categorias Masculino e Feminino ultrapasse o número de 18 
atletas a programação do dia 23/04/2016 (sábado) será alterada, conforme próxima página. 



Programação (caso o número de atletas ultrapasse 18 atletas) 



Hospedagem 

Os hotéis indicados pela Federação Goiana de Tiro com Arco são: 

 

- Vivence Suítes Hotel (7,9 km do campo de competição) 

 

- Blue Tree Goiânia (7,9 km do campo de competição) 

 

- Ibis Hotel – Goiânia (7,7 km do campo de competição) 
 

 

* As reservas devem ser feitas diretamente pelos interessados. A FEGOTARCO não se responsabilizará pelas reservas nem como 
pela disponibilidade de vagas. 



Goiânia 
Como chegar 

•  Aeroporto Santa Genoveva 
-  Companhias aéreas: TAM, GOL, Azul, Avianca, Passaredo e Sete Linhas Aéreas 

-  Distância do Aeroporto para os hotéis indicados: 11 km  

–  Valor de táxi aproximado por trecho: R$ 37,00 – R$ 42,00 

•  Distância rodoviária (em km) de Goiânia para outras capitais brasileiras: 

•  Pelo fato do dia 21/04/2016 ser um feriado nacional, sugerimos que as passagens 
sejam compradas com maior antecedência para que possam conseguir melhores 
tarifas. 



Contatos 

•  Henrique Junqueira Campos 
–  (62) 9605-4038 
–  hjcampos@gmail.com 

•  Marcelo Roriz 
–  (62) 9168-4033 
–  mroriz@gmail.com 


