Seletiva – Campeonato Mundial Paralímpico Beijing 2017
Goiânia, 30 de junho a 02 de julho de 2017

Seletiva – Campeonato Mundial Paralímpico Beijing 2017
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
Seletiva – Campeonato Mundial Paralímpico, que será
realizada na cidade de Goiânia entre os dias 30 de junho
e 02 de julho de 2017.
A seletiva, conforme regras publicadas no site
da CBTARCO, será válida para a definição dos atletas que
representarão o Brasil no Campeonato Mundial
Paralímpico de Tiro com Arco 2017 que será realizado em
Beijing – China, entre os dias 12 a 17 de setembro de
2017.

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:
Informações sobre o evento em www.fegotarco.com
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 Paralímpica – Arco e Flecha.

-

A organização ofertará água aos participantes. Sugerimos levar bebidas e comidas pois não há
lanchonete próxima ao campo de competição.

Inscrições
-

As inscrições para o evento devem ser realizadas entre os dias 29/05/2017 a 15/06/2017 diretamente
pelos atleta / clube participantes.

-

A inscrição deve ser realizada exclusivamente via site da CBTARCO. Favor enviar cópia do comprovante
de pagamento para o e-mail fegotarco@hotmail.com

-

Informar no ato de inscrição:
-

Nome do atleta

-

Data de nascimento

-

Categoria: Adulto ou Juvenil

-

Federação

-

Clube

-

Número de inscrição - CBTARCO

-

Contato – número de telefone celular do atleta

-

Valor de inscrição – R$ 90,00 (noventa reais)

-

A inscrição só terá validade após o devido pagamento e envio do comprovante para o e-mail
fegotarco@hotmail.com até o dia 16/06/2017.

-

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

Programação*

Programação oficial , será informada
após o fim das inscrições. ( Devido a
quantidade de categorias e quantidade de inscritos )

( prévia)
6a-feira – 08/05
09h00 – 17h30 - Treino Livre
Classificação das 09h00 – 17h30 em
local a ser definido
Sábado – 09/05
08h30 as 18:00hrs Classificação
Domingo - 10/05 – Robin Round
08h30 – 17h00hrs – Combates

Hospedagem
Sugestões de hospedagem:
- Hotel Blue Tree Goiânia (7,9 km do campo de competição)
- Ibis Budget Goiânia (6,9 km do campo de competição)
- Hotel San Marino (7,9 km do campo de competição)
•

As reservas devem ser feitas diretamente pelos interessados. A FEGOTARCO não se responsabiliza pelas reservas, bem
como pela disponibilidade de vagas e de quartos adaptados.

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$ 60,00
– Uber: valor médio – R$ 30,00

Rádios taxis com carros adaptados:
Rádio Taxi ABC- Telefone: 62-36127070
Rádio Taxi Bandeirantes-Telefone: 62-32102000
Rádio Taxi Araguaia-Telefone: 62-32852222
Recomendamos a todos que liguem nas rádio taxis um dia antes e reservem os carros
para os dias de competição.
Valor médio de um carro via Uber , dos Hoteís ate o campo é de R$18 reais .
A FEGOTARCO não se responsabiliza pelo transporte dos atletas.

Goiânia
• Restaurantes sugeridos
-

Kanpai Blue – Comida japonesa. Na área externa do Shopping Flamboyant, ambiente muito agradável.
Vale a pena pedir o Festival que serve diversos tipos de entradas e pratos para se deliciar. Não esqueça
de terminar com o famoso Tempurá de Sorvete. $ - R$ 90,00

-

Cateretê - picanha excelente acompanhada de um arroz com alho e um feijão tropeiro de dar água na
boca. $ - R$ 60,00

-

iZ - um dos melhores restaurantes de Goiânia - cozinha contemporânea. $ - R$ 80,00

-

Tucunaré na chapa – para comer um bom peixe. $ - R$ 70,00.

-

Coco Bambu – peixes e frutos do mar. Na área externa do Shopping Flamboyant. Comida farta e
saborosa. Média por pessoa – $ - R$ 70,00.

-

Life Box – famosa sanduicheria da cidade que vale a pena a visita. $ - R$ 35,00

-

Pit-Dog – famosos lanchonetes de rua. Sabororos sanduíches vendido em trailers posicionados em praças
da cidade. Próximo aos hotéis sugerimos – Bulldog’s e Komiketo. Vale a pena experimentar. $ - 20,00.

-

Outros restaurantes: Pobre Juan, Entrecôte de Paris, Outback, Churrascaria Favo de Mel, Terraço New
York, Celsin Bar, Bahren Burguer, Mercatto, Restaurante Madero.

$ - valor médio por pessoa sem bebidas

Contatos
• FEGOTARCO
– fegotarco@hotmail.com

• Henrique Junqueira Campos
– (62) 99605-4038
– hjcampos@gmail.com

• Frederico Augusto Fogaça
– (62) 99445-7007
– fredfogaca@gmail.com

• Thiago Pereira
– (62) 98146-1364
– thiagocgp@gmail.com

