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O Campeonato
O Campeonato Brasileiro Interclubes de Tiro com Arco – ADULTO 2019, é uma promoção
conjunta do CBC - Comitê Brasileiro de Clubes , e da CBTARCO - Confederação Brasileira de Tiro com Arco; sendo
realizado dentro das normas e regimentos internacionais da WA World Archery , a ser realizado no CT da 
CBTARCO Maricá RJ , sob a forma de Torneio Outdoor / Round Olimpico , para as seguintes categorias e classes , 
nas provas :

Individual , Duplas Mistas , Equipes :

Barebow Masculino Adulto , Barebow Feminino Adulto,
Recurvo Masculino Adulto, Recurvo Feminino Adulto
Composto Masculino Adulto , Composto Feminino Adulto

Programação :
Dia 11/11 – Recepção / Chegada / Credênciamento / Inspeção de Equipamentos

Treino Livre / Cerimônia de Abertura
Dia 12/11 – Treino Oficial
Dia 13/11 – Round Qualificatório
Dia 14 /11– Round Eliminatorio
Dia 15/11 – Round Equipes
Dia 16/11 - Finais Equipes
Dia 17/11 – Finais Individuais e Cerimônia de Premiação : Individual/Duplas/Equipes/Clubes

Participantes
O Campeonato Brasileiro Interclubes de Tiro com Arco –ADULTO 2019, é uma promoção conjunta do CBC -
Comitê Brasileiro de Clubes , e da CBTARCO - Confederação Brasileira de Tiro com Arco; portanto toda
participação de atletas e Entidades/Clubes , será condicionada obrigatóriamente a sua filiação à CBTARCO (e 
respectiva Federação),  e ou vinculado/filiado ao CBC,  estando em dia com suas obrigações perante as 
entidades no ato da inscrição.  

Inscrições

- As inscrições dos Clubes / Atletas , será realizada via site oficial da CBTARCO ou por ela designado.
- A inscrição deverá ser realizada até às 16hs (horário de Brasília) do último dia previsto no sistema 

da CBTARCO (09/10).
- Valor de Inscrição de Atleta : R$ 200,00 não vinculados filiados ;

R$ 120,00 vinculados e ou filiados ao CBC
- Equipes e Equipes Mistas: Serão inscritas automaticamente, sem custo, baseado no resultado da 

classificação; 
- Técnicos, e membros de equipes multidisciplinares - Não haverá cobrança por profissional 

(somente possuirão acesso ao campo de provas os devidamente credenciados).

Obs.: Técnicos, e membros de equipes multidisciplinares deverão obrigatóriamente possuir vinculo e registro 
federativo (caso CBTARCO) ou de vinculo profissional (caso CBC) devidamente comprovados para sua 
inscrição em determinada entidade/clube.
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REGULAMENTO GERAL
CAMPEONATO BRASILEIROS INTERCLUBES CBC de TIRO COM ARCO – ADULTO

45º Campeonato Brasileiro CBTARCO ADULTO

Somente pontuarão no ranking, os clubes devidamente filiados e em dia com suas obrigações em relação as 

suas respectivas federações estaduais , a CBTARCO e ao CBC. 

Será atribuida ao clube a pontuação pela classificação conforme abaixo:

1º Lugar (Individual/Duplas/Equipe) 10pts

2º Lugar (Individual/Duplas/Equipe) 7pts

3º Lugar (Individual/Duplas/Equipe) 6pts

4º Lugar (Individual/Duplas/Equipe) 5pts

5º Lugar (Individual/Duplas/Equipe) 4pts

6º a 8º Lugar Individual 3 pts

8º a 16º Lugar Individual 1 ponto

PREMIAÇÃO GERAL:  Ao término do Campeonato Brasileiro Interclubes serão oferecidos troféus aos clubes 

campeões e vice-campeões do Ranking Geral de Clubes. 

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO : é obrigatória a presença dos atletas, duplas e equipes : 1º , 2º, e 3º Lugar à 

Cerimônia de Premiação . O atleta que não participar da cerimônia da entrega perderá o direito ao prêmio e a 

pontuação no ranking. A cerimônia dar-se-á sempre após o encerramento total do evento, salvo casos 

específicos que devem ser decididos pela organização. 

Interclubes

Seguros

É de responsabilidade de todos os clubes (CBC) participantes contratar seguro de vida, acidentes 

pessoais, médico e odontológico vinculado à atividade desportiva para todos seus atletas filiados 

participantes da competição, com objetivo de cobrir os riscos a que estão sujeitos.

A contratação desses seguros é uma condição obrigatória aos atletas CBC , para que assim os clubes 

filiados que utilizem os benefícios concedidos pelo CBC ao participarem do torneio. 
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Todos os atletas deverão seguir as normativas da WA .

Atletas de Clubes filiados ou vinculados do CBC : o uniforme dos atletas (respeitado o padrão do clube) 

deverá ter um selo do CBC - formação de atletas conforme manual de aplicação do Selo de Formação de 

Atletas do CBC.

O atleta que não estiver uniformizado dentro desses padrões não poderá participar da competição, sendo 

responsabilidade de cada clube a uniformização de cada um de seus atletas filiados. 

Atletas de Clubes da CBTARCO (não filiados ou vinculados ao CBC) deverão seguir as normativas vigentes 

da CBTARCO. Em nenhuma hipótese atleta, técnico, membro de equipe multidisciplinar , etc…,terá acesso 

e ou participação no Campeonato caso não siga o padrão do uniforme da equipe. (Conjunto Completo) 

Será rigorosamente seguido o Regulamento da W.A. referente a padrão de uniformes para 

Técnicos/Equipes/Duplas Mistas / e atletas de mesma categoria.

Atletas de Clubes da CBTARCO (não filiados ou vinculados ao CBC) deverão seguir as normativas vigentes

da CBTARCO.

Em nenhuma hipótese atleta, técnico, membro de equipe multidisciplinar , etc…,terá acesso e ou

participação no Campeonato caso não siga o padrão do uniforme da equipe. (Conjunto Completo)

Será rigorosamente seguido o Regulamento da W.A. referente a padrão de uniformes para 

Técnicos/Equipes/Duplas Mistas / e atletas de mesma categoria.

Uniformes
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Descritivo Técnico
Objetivamos:

1) Realização de um Campeonato Nacional , mas um evento de porte internacional, organizado com segurança 
(fator primordial e fundamental em sua execução), bem como com qualidade a qual propicie aos participantes 
os mais elevados rendimentos esportivos; evento este pontual e conceitual na qualidade técnica de seus 
participantes , respeitadas as normas e regulamentos da World Archery.

2) Acesso a um torneio de Tiro com Arco de alto nível em moldes internacionais à atletas de formação 
Olimpica em Tiro com Arco nas Classes Adultas
2.A - Poderão participar atletas das categorias, devidamente filiados a sua Federação Regional e a CBTARCO, 
através de suas Associações, Filiados e ou Vinculados ao CBC , bem como atletas estrangeiros ( na qualidade de 
convidados)os quais possuam tais  condições;

2.B - As vagas obedecerão à ordem de inscrição , e deverão ser realizadas via ficha de Inscrição disponibilizada 
junto ao Site da Organização;

Programação :

Dia 11/11 – Recepção / Chegada / Credênciamento / Inspeção de Equipamentos
Treino Livre / Cerimônia de Abertura

Dia 12/11 – Treino Oficial
Dia 13/11 – Round Qualificatório
Dia 14 /11– Round Eliminatorio
Dia 15/11 – Round Equipes
Dia 16/11 - Finais Equipes
Dia 17/11 – Finais Individuais e Cerimônia de Premiação : Individual/Duplas/Equipes/Clubes

Obs.: Programação prévia que pode ser alterada conforme ajustes de sitema de Gestão de Prova
E Resultados (IANSEO).

Programação Básica
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