Para todos os membros do Tiro com Arco no Brasil
Prezados Presidentes
A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO em colaboração com a
Federação do Estado do Rio de Janeiro – FETARCO tem a honra de convidá-lo para o 43º
Campeonato Brasileiro de Adulto de Tiro com Arco, que ocorrerá entre os dias 14 a 19
de novembro de 2017.
Por favor observe o cronograma de datas para a inscrição, organização e
participação no evento nacional.

Resumo das datas importantes para a competição:
•

Início da inscrição 15 primeiros colocados no ranking: 15 de setembro de 2017

•

Início das inscrições dos demais atletas:

26 de setembro de 2017

•

Data final das inscrições:

15 de outubro de 2017

Esperamos contar com representantes de todas as nossas Federações para realizarmos
mais um grande Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco com muita competitividade.
Atenciosamente,

Diretor Técnico
CBTARCO
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MARICÁ
Maricá possui 149.876 habitantes, distribuídos em uma área de 369,9 km², além
de 46 quilômetros de litoral, com profundidade entre 20 e 30 metros nas áreas
próximas à costa. É um município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no Estado
do Rio de Janeiro, no Brasil. Localiza-se a 22º55'10" de latitude sul, 42º49'07" de
longitude oeste, a 5 metros de altitude. Além disso, apresenta grande diversidade
ecológica: Serras, Cachoeiras, Rios, Lagoas, Mar, Restinga protegida como APA e o
Parque Estadual da Serra da Tiririca integrante da Mata Atlântica. A cerca de 60 km da
capital do Rio de Janeiro, é a segunda cidade em crescimento demográfico no Estado.
De acordo com a Fundação CIDE em 2003 o PIB do município representou 0,19% do PIB
Estadual e de 9,76% da região. Suas principais atividades econômicas são o turismo, o
comércio, a agricultura, a pecuária e a pesca.
O acesso ao município pode ser feito tanto pela RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto),
que liga o município às cidades de Niterói, São Gonçalo e Saquarema, quanto pela RJ114, que faz a conexão com o município de Itaboraí e as rodovias RJ-104 e BR-101.
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FORMATO DA COMPETIÇÃO
42º Campeonato Brasileiro Adulto
Round Classificatório
➢ Arco Composto: Round Duplo 50 metros (72 flechas).
➢ Arco Recurvo: Round Duplo (72 flechas);

Round Eliminatório Duplas Mistas
➢ Participam da disputa eliminatória em Duplas Mistas as 16 melhores duplas
ranqueadas por categoria (pode haver mais de uma dupla por clube
participante);

Round Eliminatório por Equipes
➢ Participam da disputa eliminatória por Equipes as 16 melhores equipes por
categoria (pode haver mais de uma equipe por clube participante);

Round Eliminatório Individual
➢ Participam da disputa eliminatória Individual os primeiros 64 arqueiros do
Masculino e as primeiras 16 arqueiras do Feminino em cada categoria (em caso
de empate da 64ª posição no masculino e na 16ª posição no feminino no Round
Classificatório, será feito um shoot-off - Regras World Archery).

Os Campeões Brasileiros serão os vencedores do Round
Eliminatório (combates) em suas formas de disputa – Duplas
Mistas, Equipes e Individual.
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PROGRAMAÇÃO
➢ 14/11 (Terça-feira): Treino Livre.
➢ 15/11 (Quarta-feira): Treino oficial e abertura – Inspeção de Material e Reunião
de Capitães.
➢ 16/11 (Quinta-feira): Recurvo – Rounds Classificatório e Eliminatório

o RF e RM (AB-CD) de manhã.
o Às 14 horas: aquecimento RM e RF.
o Round eliminatório até semi-finais.
➢ 17/11 (Sexta-feira): Composto – Rounds Classificatório e Eliminatório

o CF e CM (AB-CD) de manhã.
o Às 14 horas: aquecimento CM e CF.
o Round eliminatório até semi-finais.
➢ 18/11 (Sábado):

o Disputas de medalha nas 4 categorias (no Centro de Maricá).
o A tarde, equipe mista de Composto e Recurvo no CT.
➢ 19/11 (Domingo) Manhã - Equipe de Composto e Recurvo: 1/8 até a final.
NOTA:
Esta é uma programação inicial e poderá ser alterada de acordo com o número de
participantes e requisitos da Organização. Todas as mudanças serão publicadas e
distribuídas a todos os participantes em tempo útil.
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INSCRIÇÕES
No site da CBTARCO http://www.cbtarco.org.br/index.php?pg=inscricao
Inscrição de 15 a 25 de setembro de 2017 para os primeiros 15 do ranking atual de
cada categoria.
De 26 a 15 de outubro de 2017 para os demais atletas até a vaga disponível.
O pagamento deverá ser feito por meio de depósito em conta e o comprovante
deverá ser anexado no site da CBTARCO onde constará a ficha de inscrição.
O valor deverá ser depositado na conta da CBTARCO, dados a seguir:
Favorecido: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 1244
Conta: 1650-5
CNPJ: 68.760.693/0001-54
Valores de Inscrição:
▪ Individual: R$150,00 por competidor;
▪ Equipes e Equipes Mistas: Serão inscritas automaticamente, sem custo,
baseado no resultado da classificação;
▪ Técnicos, avaliadores técnicos e demais oficiais: Não haverá cobrança.
Todos os atletas inscritos deverão estar filiados a CBTARCO.
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HOSPEDAGEM
Para as opções de acomodação sugerimos as indicações do link da Associação
de Pousadas de Maricá, nestas pousadas haverão pacotes diferenciados para
aqueles que informarem que estão se hospedando para participarem das
competições.

http://www.pousadasdemarica.com.br/

LOCAL DAS FINAIS – CENTRO DA CIDADE DE MARICÁ
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