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Prezados Atletas, 

 
A Confederação Brasileira de Tiro com Arco  (CBTARCO) e a Federação Goiana de Tiro com 

Arco  (FEGOTARCO) tem a honra de convidá
Seletiva para o Para PanAmericano de 2021, que será  realizada na cidade de Goiânia entre os dias 02 
e 06 de dezembro. 

Além de ser a principal competição Paralímpica do Tiro com Arco
ocorrerá paralelamente à esta
cidade de Monterrey, no Mexico, em 2021.

Por favor, observe o cronograma de datas para a inscrição, organização e participação no 
evento nacional. 

Resumo das datas importantes para a competição:
• Inscrições: de 13 a 30 de outubro 
• Realização: de 02 a 06 de dezembro de 2020.
• O Regulamento da Seletiva será divulgado em anexo 

 
Contamos com a participação dos atletas 

um grande evento de Tiro com Arco.
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A Confederação Brasileira de Tiro com Arco  (CBTARCO) e a Federação Goiana de Tiro com 
honra de convidá-lo a participar do Campeonato Brasileiro Paralímpico e a 

Seletiva para o Para PanAmericano de 2021, que será  realizada na cidade de Goiânia entre os dias 02 

Além de ser a principal competição Paralímpica do Tiro com Arco no cenário nacional, 
a, a Seletiva para o IV Para Panamericano que será realizado na 

cidade de Monterrey, no Mexico, em 2021. 
Por favor, observe o cronograma de datas para a inscrição, organização e participação no 

Resumo das datas importantes para a competição: 
de 13 a 30 de outubro de 2020. 

Realização: de 02 a 06 de dezembro de 2020. 
Regulamento da Seletiva será divulgado em anexo à este convite

Contamos com a participação dos atletas paralímpicos do Brasil para realizarmos mais 
um grande evento de Tiro com Arco. 

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco  (CBTARCO) e a Federação Goiana de Tiro com 
lo a participar do Campeonato Brasileiro Paralímpico e a 

Seletiva para o Para PanAmericano de 2021, que será  realizada na cidade de Goiânia entre os dias 02 

no cenário nacional, 
que será realizado na 

Por favor, observe o cronograma de datas para a inscrição, organização e participação no 

este convite 

paralímpicos do Brasil para realizarmos mais 
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GOIÂNIA 
 

Goiânia, uma cidade verde no coração do Brasil, de gente 
receber todos os amantes do esporte para vivenciar 

A capital do estado de Goiás, uma cidade planejada no c
índice de área verde por habitante
de tiro com arco do Brasil. 

A FEGOTARCO encaminhara todos os esforços para possibilitar uma infraestrutura 
adequada, adaptada, uma boa logística para a realização da competição.

 
LOCAL DA COMPETIÇÃO
 

Associação Nipo Brasileira
Campeonato Paralímpico Brasileiro e da Seletiva para o Para PanAmericado no México. 
(que quer dizer reunião) e “kan” (que quer dizer prédio), é o espaço próprio da Associação Nipo 
Brasileira de Goiás, destinado à compartilhar a cultura, os costumes e a gastronomia japonesa a 
todos os brasileiros.  

 
- Endereço: Av. Planício 
 
- Link da locailização do campo:
 
- Distancias de alguns pontos de suporte da cidade:

Aeroporto:  
Rodoviária:  
Centro:  
Shoppings:  

      

 
CLASSIFICAÇÃO 
 

Será realizada classificação dos atletas que ainda não são classificados como 
Paralímpicos ou os que necessitam
informar no ato da inscrição se necessitam da classificação e ou reclassificação, pois após as 
inscrições será enviado o e-mail com os horários de cada atleta. Só p
Brasileiro e da Seletiva os atletas classificados. Caso o atleta não seja classificado e não informe 
previamente da necessidade de classificação/reclassificação, não haverá restituição do valor da
inscrição. 
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Goiânia, uma cidade verde no coração do Brasil, de gente hospitaleira e pronta para 
do esporte para vivenciar uma experiência inesquecível.

A capital do estado de Goiás, uma cidade planejada no centro do 
índice de área verde por habitante, e pronta para receber de braços abertos todos os paratletas 

encaminhara todos os esforços para possibilitar uma infraestrutura 
adequada, adaptada, uma boa logística para a realização da competição. 

LOCAL DA COMPETIÇÃO 

Associação Nipo Brasileira de Goiás – Kaikan –  será o palco da 14ª Edição do 
Campeonato Paralímpico Brasileiro e da Seletiva para o Para PanAmericado no México. 
(que quer dizer reunião) e “kan” (que quer dizer prédio), é o espaço próprio da Associação Nipo 

s, destinado à compartilhar a cultura, os costumes e a gastronomia japonesa a 

Endereço: Av. Planício – Vila Itatiaia, Goiânia – GO - Cep: 74045-155 

Link da locailização do campo: https://cutt.ly/ugoy51b  

Distancias de alguns pontos de suporte da cidade: 
 Aeroporto de Goiânia – aprox. 8,7 km; 
 Rodoviária Central – aprox. 8,6 km; 

 Centro da Cidade de Goiânia – aprox. 9,6 km; 
 Passeio das Águas – aprox. 6 km; 

 Flamboyant Shopping Center – aprox. 17,4 km;

Será realizada classificação dos atletas que ainda não são classificados como 
necessitam ser reclassificados. A classificação será pré

informar no ato da inscrição se necessitam da classificação e ou reclassificação, pois após as 
mail com os horários de cada atleta. Só participarão do Campeonato 

Brasileiro e da Seletiva os atletas classificados. Caso o atleta não seja classificado e não informe 
previamente da necessidade de classificação/reclassificação, não haverá restituição do valor da

hospitaleira e pronta para 
uma experiência inesquecível. 

do país, com o maior 
s abertos todos os paratletas 

encaminhara todos os esforços para possibilitar uma infraestrutura 

da 14ª Edição do 
Campeonato Paralímpico Brasileiro e da Seletiva para o Para PanAmericado no México. “Kai” 
(que quer dizer reunião) e “kan” (que quer dizer prédio), é o espaço próprio da Associação Nipo 

s, destinado à compartilhar a cultura, os costumes e a gastronomia japonesa a 

 

 

aprox. 17,4 km; 

Será realizada classificação dos atletas que ainda não são classificados como 
pré-agendada. Favor 

informar no ato da inscrição se necessitam da classificação e ou reclassificação, pois após as 
articiparão do Campeonato 

Brasileiro e da Seletiva os atletas classificados. Caso o atleta não seja classificado e não informe 
previamente da necessidade de classificação/reclassificação, não haverá restituição do valor da 
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FORMATO DA COMPETIÇÃO
 

XIV Campeonato Brasileiro Paralímpico de Tiro com
 

Round Classificatório 
 Categoria Composto Masculino e Feminino
 Categoria Recurvo Masculino e Feminino
 Categoria W1 - Round Duplo 50
 Categoria VI - Round Duplo 30

-  

Round Eliminatório Duplas Mistas
Participam da disputa eliminatória em Dupl
categoria (pode haver mais de uma dupla por clube participante);
 

Round Eliminatório Individual
Participam da disputa eliminatório Individual os arqueiros ranqueados em cada categoria 
acordo com as Regras World Archery.
 

Os Campeões Brasileiros serão os vencedores do Round Eliminatório (Combates) em suas 
formas de disputa – Duplas Mistas e Individual.
 

Excepcionalmente, respeitando o protocolo para eventos durante a pandemia COVID 19,  não 
haverá competições por equipe.

 
PROGRAMAÇÃO 
 

- 02 de dezembro de 2020, 
Treino Livre 
- 03 de dezembro de 2020, 
Treino Oficial 
Classificação 
Inspeção de Material 
Reunião de Capitães 
- 04 de dezembro de 2020, 
Round Classificatório 
- 05 de dezembro de 2020, 
Round Eliminatórios do Campeonato Brasileiro Paralímpico
- 06 de dezembro de 2020, 
Seletiva para o Campeonato Para Pan
- 07 de dezembro de 2020, 
Retorno dos Atletas 
*Após o termino das inscrições, um cronograma atualizado pode ser publicado pela 
organização do campeonato.
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FORMATO DA COMPETIÇÃO 

Campeonato Brasileiro Paralímpico de Tiro com Arco 

Categoria Composto Masculino e Feminino Open - Round Duplo 50
Recurvo Masculino e Feminino Open - Round Duplo 70

Round Duplo 50m (72 flechas) com alvo completo de
Round Duplo 30m (72flechas) com alvo completo de 80cm

Round Eliminatório Duplas Mistas 
disputa eliminatória em Duplas Mistas, as duplas ranqueadas 

categoria (pode haver mais de uma dupla por clube participante); 

Round Eliminatório Individual 
Participam da disputa eliminatório Individual os arqueiros ranqueados em cada categoria 
acordo com as Regras World Archery. 

Os Campeões Brasileiros serão os vencedores do Round Eliminatório (Combates) em suas 
Duplas Mistas e Individual. 

peitando o protocolo para eventos durante a pandemia COVID 19,  não 
haverá competições por equipe. 

ezembro de 2020, quarta-feira 

ezembro de 2020, quinta-feira 

 
 

ezembro de 2020, sexta-feira 
 

ezembro de 2020, sábado 
Round Eliminatórios do Campeonato Brasileiro Paralímpico 

ezembro de 2020, domingo 
Seletiva para o Campeonato Para PanAmericano de Tiro com Arco – Monterrey 

ezembro de 2020, segunda-feira 

*Após o termino das inscrições, um cronograma atualizado pode ser publicado pela 
organização do campeonato. 

Round Duplo 50m (72 flechas). 
Round Duplo 70m (72 flechas). 

(72 flechas) com alvo completo de 80cm. 
com alvo completo de 80cm. 

as Mistas, as duplas ranqueadas pela mesma 

Participam da disputa eliminatório Individual os arqueiros ranqueados em cada categoria de 

Os Campeões Brasileiros serão os vencedores do Round Eliminatório (Combates) em suas 

peitando o protocolo para eventos durante a pandemia COVID 19,  não 

Monterrey (Mx) 

*Após o termino das inscrições, um cronograma atualizado pode ser publicado pela 
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INSCRIÇÕES 
 

As inscrições para o evento 
2020, diretamente pelos atletas/clube participante.

A inscrição deverá ser realizada exclusivamente via site da CBTARCO.
 

Favor enviar cópia do comprovante de pagamento para o e
fegotarco@hotmail.com 
 

No Ato de inscrição, informar:
- Nome do Atleta 
- Data de Nascimento 
- Categoria 
- Federação 
- Clube 
- Número de Inscrição CBTARCO
- Contato (número de telefone celular do atleta

 

Valor da inscrição: R$2
A inscrição só terá validade após o devido pagamento e envio do comprovante por email 

até o dia 30 de outubro de 2020.

 
HOSPEDAGEM 
 

Sugestões de Hospedagem próximas ao local do evento:
 

- GOLDEN LIS HOTEL BOUTIQUE
https://goldenlishoteis.com.br/

- Distância do ANBG Kaikan: 6km
- Distância do Aeroporto GYN: 4,5km

 

- HOTEL SANTOS DUMONT
http://www.hotelsantosdumont.com.br/site/

- Distância do ANBG Kaikan: 6,7km
- Distância do Aeroporto GYN: 4,1km

 

- Plaza InnBreeze Aeroporto Go
http://www.plazainn.com.br/breezeaeroporto/hotel

- Distância do ANBG Kaikan: 7,4km
- Distância do Aeroporto GYN: 2,5km

 

As reservas devem ser feitas diretamente pelos interessados. A FEGOTARCO não se 
responsabiliza pelas reservas, bem 
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As inscrições para o evento devem ser realizadas entre os dias 13 a 30 de outubro de 
diretamente pelos atletas/clube participante. 

ser realizada exclusivamente via site da CBTARCO. 

Favor enviar cópia do comprovante de pagamento para o e-mail

No Ato de inscrição, informar: 

 

Número de Inscrição CBTARCO 
número de telefone celular do atleta) 

220,00 (Duzentos e vinte Reais) 
A inscrição só terá validade após o devido pagamento e envio do comprovante por email 

de 2020. 

Sugestões de Hospedagem próximas ao local do evento: 

BOUTIQUE 
://goldenlishoteis.com.br/ 

Distância do ANBG Kaikan: 6km 
Distância do Aeroporto GYN: 4,5km 

HOTEL SANTOS DUMONT 
://www.hotelsantosdumont.com.br/site/ 

a do ANBG Kaikan: 6,7km 
Distância do Aeroporto GYN: 4,1km 

Plaza InnBreeze Aeroporto Goiânia 
://www.plazainn.com.br/breezeaeroporto/hotel-overview.html 

istância do ANBG Kaikan: 7,4km 
Distância do Aeroporto GYN: 2,5km 

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

a 30 de outubro de 

 

mail da organização: 

A inscrição só terá validade após o devido pagamento e envio do comprovante por email 

As reservas devem ser feitas diretamente pelos interessados. A FEGOTARCO não se 
como pela disponibilidade de vagas e de quartos adaptados. 
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PROTOCOLO COVID 19 
XIV CAMPEONATO BRASILEIRO PARALÍMPICO
 

Pensando em promover o Campeonato Brasileiro Paralímpico com o máximo de segurança e 
proteção, conter o Covid-19 durante o evento e, em acordo com as normativas vigentes no estado de 
Goiás, criamos este Protocolo baseado nos da Worl
cumprido por todos que se inscreverem para a competição.
 

1. Só será permitida a entrada no campo de tiro somente se:
a. A pessoa estiver usando máscara de acordo com as normas do COVID 19;
b. Antes de entrar no campo de tiro um dos organizadores da competição averiguar a temperatura de 
todos com termômetro infravermelho
c. No caso de temperatura superior a 37,5º C, a pessoa não poderá entrar no campo de tiro, assim 
como não poderá permanecer nas instalações do club
 

2. Somente será permitida a entrada no campo dos seguintes:
a. Coordenador da Organização;
b. Staffs da Organização; 
c. Árbitros (apenas os escalados para a competição);
d. Equipe médica; 
e. Atletas inscritos; 
f. Técnico (apenas um por clube);
g. Staff auxiliar do atleta (cujo nome deverá ter sido informado no ato da inscrição);
h. Dirigentes da Confederação Brasileira.
 

3.  A não utilização da máscara só será permitida na linha de tiro.
 

4. Considerando as normas de distanciamento previstas nesse perío
número máximo de dois atletas por anteparo, somente permitindo o combate por duplas mistas, 
seguindo as normas supracitadas, e inviabilizando a disputa por equipes.
 

5. Atrás da linha de espera os atletas terão que manter uma distância de pelo menos 1,5m. Ao 
primeiro apito o atleta A se dirigirá à linha de tiro, removerá a máscara (caso o mesmo deseje) e 
iniciará a série. Terminada a série, o atleta deve recolocar a másca
espera.  
6. Serão disponibilizadas uma planilha e um tablet para cada alvo, não sendo permitida a troca 
de dispositivos entre atletas (ou staffs). Ambos anotarão os pontos, cada um em seu dispositivo, e 
deixarão os mesmos ao lado do cavalete.
 

7. No momento de retirar as flechas, os atletas (ou seu staff particular) irão até o alvo 
mantendo a distância estabelecida. No caso da disputa por duplas mistas será permitido a ida ao alvo 
de somente 1 (um) atleta por equipe. O atl
score a pontuação do atleta A e assim vice
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PROTOCOLO COVID 19  
BRASILEIRO PARALÍMPICO 

Pensando em promover o Campeonato Brasileiro Paralímpico com o máximo de segurança e 
19 durante o evento e, em acordo com as normativas vigentes no estado de 

Goiás, criamos este Protocolo baseado nos da World Archery, CPB e CBTARCO, que deverá ser 
cumprido por todos que se inscreverem para a competição. 

Só será permitida a entrada no campo de tiro somente se: 
a. A pessoa estiver usando máscara de acordo com as normas do COVID 19; 

po de tiro um dos organizadores da competição averiguar a temperatura de 
infravermelho. 

c. No caso de temperatura superior a 37,5º C, a pessoa não poderá entrar no campo de tiro, assim 
como não poderá permanecer nas instalações do clube. 

Somente será permitida a entrada no campo dos seguintes: 
a. Coordenador da Organização; 

c. Árbitros (apenas os escalados para a competição); 

f. Técnico (apenas um por clube); 
auxiliar do atleta (cujo nome deverá ter sido informado no ato da inscrição);

h. Dirigentes da Confederação Brasileira. 

A não utilização da máscara só será permitida na linha de tiro. 

Considerando as normas de distanciamento previstas nesse período vamos estabelecer um 
número máximo de dois atletas por anteparo, somente permitindo o combate por duplas mistas, 
seguindo as normas supracitadas, e inviabilizando a disputa por equipes. 

Atrás da linha de espera os atletas terão que manter uma distância de pelo menos 1,5m. Ao 
primeiro apito o atleta A se dirigirá à linha de tiro, removerá a máscara (caso o mesmo deseje) e 
iniciará a série. Terminada a série, o atleta deve recolocar a máscara e voltar para trás da linha de 

Serão disponibilizadas uma planilha e um tablet para cada alvo, não sendo permitida a troca 
de dispositivos entre atletas (ou staffs). Ambos anotarão os pontos, cada um em seu dispositivo, e 

ao lado do cavalete. 

No momento de retirar as flechas, os atletas (ou seu staff particular) irão até o alvo 
mantendo a distância estabelecida. No caso da disputa por duplas mistas será permitido a ida ao alvo 
de somente 1 (um) atleta por equipe. O atleta A declara a pontuação e o atleta B verifica e escreve no 
score a pontuação do atleta A e assim vice-versa, sem troca de planilha. 

Pensando em promover o Campeonato Brasileiro Paralímpico com o máximo de segurança e 
19 durante o evento e, em acordo com as normativas vigentes no estado de 

d Archery, CPB e CBTARCO, que deverá ser 

po de tiro um dos organizadores da competição averiguar a temperatura de 

c. No caso de temperatura superior a 37,5º C, a pessoa não poderá entrar no campo de tiro, assim 

auxiliar do atleta (cujo nome deverá ter sido informado no ato da inscrição); 

do vamos estabelecer um 
número máximo de dois atletas por anteparo, somente permitindo o combate por duplas mistas, 

Atrás da linha de espera os atletas terão que manter uma distância de pelo menos 1,5m. Ao 
primeiro apito o atleta A se dirigirá à linha de tiro, removerá a máscara (caso o mesmo deseje) e 

ra e voltar para trás da linha de 

Serão disponibilizadas uma planilha e um tablet para cada alvo, não sendo permitida a troca 
de dispositivos entre atletas (ou staffs). Ambos anotarão os pontos, cada um em seu dispositivo, e 

No momento de retirar as flechas, os atletas (ou seu staff particular) irão até o alvo 
mantendo a distância estabelecida. No caso da disputa por duplas mistas será permitido a ida ao alvo 

eta A declara a pontuação e o atleta B verifica e escreve no 
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8. Cada atleta (ou staff) será responsável pela retirada das próprias flechas do alvo e no caso 
das duplas mistas o participante que for remover as flechas deverá higienizar as mãos antes. Ao 
remover, o mesmo deve verificar se o companheiro escreveu sem erros ou rasuras na planilha.
 

9. Não será permitido a nenhum staff retirar flechas de dois alvos/atletas durante o mesmo 
round. 
 

10. O score terá que ficar sempre próximo ao anteparo de modo poder ser recolhido em 
segurança pelos funcionários da organização.
 

11. As posições no pódio deverão ter uma distância de 2m e as medalhas serão entregues em 
envelopes plastificados (e não colocadas no atleta, como usual);
a. Durante a celebração da premiação não será permitida uma distância menor que 1,3m.
 

12. Os árbitros presentes no campo poderão advertir e, por último, excluir quem não respeitar o 
protocolo vigente. 
 

13. Durante todo o evento terá disponível álcool em gel e álcool 70% para higienização das mãos 
e equipamentos. 

 
CONTATOS 
 

FEGOTARCO – fegotarco@hotmail.com
 
Henrique Junqueira Campos –
Frederico Augusto Fogaça – (62
Thiago Pereira – (62) 98146-1364
 
CBTARCO 
Sandra Helena – (21) 99862-4346
André Xavier – (31) 99752-1988
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Cada atleta (ou staff) será responsável pela retirada das próprias flechas do alvo e no caso 
cipante que for remover as flechas deverá higienizar as mãos antes. Ao 

remover, o mesmo deve verificar se o companheiro escreveu sem erros ou rasuras na planilha.

Não será permitido a nenhum staff retirar flechas de dois alvos/atletas durante o mesmo 

O score terá que ficar sempre próximo ao anteparo de modo poder ser recolhido em 
segurança pelos funcionários da organização. 

As posições no pódio deverão ter uma distância de 2m e as medalhas serão entregues em 
ão colocadas no atleta, como usual); 

a. Durante a celebração da premiação não será permitida uma distância menor que 1,3m.

Os árbitros presentes no campo poderão advertir e, por último, excluir quem não respeitar o 

o evento terá disponível álcool em gel e álcool 70% para higienização das mãos 

fegotarco@hotmail.com 

– (62) 99605-4038   hjcampos@gmail.com
(62) 98150-5031  fredfogaca@gmail.com
1364   thiagocqp@gmail.com

4346   sandrahelenasouzasilva@gmail.com
1988    andrexavier1988@hotmail.com

Cada atleta (ou staff) será responsável pela retirada das próprias flechas do alvo e no caso 
cipante que for remover as flechas deverá higienizar as mãos antes. Ao 

remover, o mesmo deve verificar se o companheiro escreveu sem erros ou rasuras na planilha. 

Não será permitido a nenhum staff retirar flechas de dois alvos/atletas durante o mesmo 

O score terá que ficar sempre próximo ao anteparo de modo poder ser recolhido em 

As posições no pódio deverão ter uma distância de 2m e as medalhas serão entregues em 

a. Durante a celebração da premiação não será permitida uma distância menor que 1,3m. 

Os árbitros presentes no campo poderão advertir e, por último, excluir quem não respeitar o 

o evento terá disponível álcool em gel e álcool 70% para higienização das mãos 

hjcampos@gmail.com 
fredfogaca@gmail.com 
thiagocqp@gmail.com 

sandrahelenasouzasilva@gmail.com 
andrexavier1988@hotmail.com 


