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São Paulo 04 de Fevereiro de 2022

A
BRASIL ARCO – Conf. Brasileira de Tiro com Arco
A/C Federações e Clubes Filiados

Ref.: Apresentação da Gestão do Campeonato Brasileiro Indoor 2022

Prezados

A BRASIL ARCO, vem por meio deste apresentar a V.Sa. o supra citado, visando elucidar e orientar 
sobre as premissas e regimentos para esta temporada.
Ressaltamos que por motivos da Pandemia do COVID em 2021, foram observadas muitos problemas 
quanto aos resultados causando grande desconforto a todos.
Buscando eliminar erros e racionalizar o processo e o campeonato como um todo, eliminando erros e 
agilizando as informações instruímos a todos estarem atentos a :

1) Regulamento : http://www.cbtarco.org.br/pdfs/1642801671Regulamento_Geral_2022.pdf

“ .. 2 DOCUMENTAÇÃO DE ATLETAS:
2.1.2 Obrigatóriamente o atleta deverá ter vinculo comprovado ao estado que pretende a filiação 
(residencial, estudantil ou profissional). 
2.1.3 Fazer o pagamento das taxas da BRASIL ARCO como aprovado pela última Assembleia Geral.    
2.5 Somente atletas filiados à BRASIL ARCO podem participar de competições nacionais e/ou   
internacionais promovidas ou sob a jurisdição da Confederação. Os atletas filiados à WorldArchery
através de outro país, poderão participar de torneios abertos realizados no Brasil. 
2.6 Somente atletas filiados podem fazer parte dos Ranqueamentos da Confederação.
2.7 Perante a BRASIL ARCO o atleta somente pode estar filiado a uma única Federação...”

“.. 3.6 O tempo máximo para efetuar transferências será de 90 dias antes do Campeonato Brasileiro 
da categoria a ser disputada do ano em curso e não será aceito pela BRASIL ARCO qualquer pedido 
de transferência após o tempo ou período preestabelecido para este evento...”

“... 5.6 Os resultados obtidos por atletas competindo em prova indoor ou outdoor realizada por outra 
Federação são válidos para efeito de Ranqueamento Nacional.
5.7 As Federações filiadas devem remeter à Confederação, através do sistema eletrônico de 
inclusão de resultados do site da BRASIL ARCO, o resultado de cada competição previamente 
homologada no sistema até a terça-feira seguinte ao evento; bem como acompanhadas do 

relatório de arbitragem e direção de prova, a ser encaminhado ao comitê de arbitragem. O sistema 
permite correções até às 8:00 horas da sexta-feira da mesma semana (horário de Brasília)...

http://www.cbtarco.org.br/pdfs/1642801671Regulamento_Geral_2022.pdf
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“... 7.3 O Campeonato Brasileiro de Salão será realizado anualmente, em vários locais diferentes 
simultaneamente (mesma data), em 5 etapas conforme cronograma estipulado pela BRASIL ARCO. 
7.3.1 O Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco de Salão (Indoor) será calculado somando-se os 

três melhores resultados dentre as cinco provas agendadas pela BRASIL ARCO.
7.3.2 O Campeonato Indoor por equipe será definido pelo resultado da classificação final do 

Campeonato Brasileiro indoor individual de cada categoria considerando os primeiros três atletas 
de cada clube. 
7.3.3 O Campeonato Indoor por Dupla Mista será definido pelo resultado da classificação final do 

Campeonato Brasileiro indoor individual do melhor atleta classificado da cada categoria 
considerando os primeiros três atletas de cada clube naquela categoria e sexo.
7.3.4 A BRASIL ARCO estipulará as datas da realização das 5 etapas do Campeonato Brasileiro de     
Salão(indoor). 
7.3.5 A BRASIL ARCO utilizará as 5 provas do Campeonato Brasileiro de Salão (indoor) sem    
descartes para efeito do Rancking Nacional Indoor. ...”

“”.. 8 INSCRIÇÕES PARA PROVAS NACIONAIS
8.1 RIGOROSAMENTE, nenhuma Federação ou atleta participará de provas se: 
8.1.1 A Federação não estiver com sua documentação em ordem e quites com os cofres da BRASIL 
ARCO; 
8.1.2 O atleta não estiver com sua documentação em ordem;
8.1.3 O atleta que não estiver adimplente financeiramente com a BRASIL ARCO;
8.4 Atleta, Federação ou Clube inscrito de maneira irregular não pode participar da prova...”

“ .. 9.3 A combinação de Divisão e Classe é identificada como Categoria, como definido a seguir:
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A BRASIL ARCO, após analise e estudos sobre os ocorridos na temporada de 2022 comunica que:

a) As provas serão realizadas única e exclusivamente nas datas comunicadas pela BRASIL ARCO:
b) Somente será aceito o resultado de 1 prova por atleta naquela data;
c) O atleta deverá ao realizar sua inscrição indicar a opção pela categoria classe a qual ira disputar; não 

sendo permitido que o mesmo atleta dispute a mesma prova (na mesma data) em duas categorias, 
ou seja seu resultado será valido apenas a categoria de inscrição no evento/torneio;

d) Os resultados a serem publicados pelas federações junto ao sistema da BRASIL ARCO , são única e 
exclusivamente responsabilidade da Federação promotora do evento, cabendo a esta unificar todos 
seus sites num único lançamento no sistema, (exemplo: a federação XPTO realizou sua prova em 
dois dias e em 10 sedes, esta federação deverá recolher todos os resultados bem como cópia das 
planilhas , editar, planilhar e remeter a BRASIL ARCO no prazo competente, em 01 único resultado e 
toda documentão via IANSEO no prazo previsto), as FEDERAÇÕES SÃO RESPONSAVEIS PELOS 
RESULTADOS REGIONAIS E SUA PUBLICAÇÃO;

e) A BRASIL ARCO fornecerá as planilhas padronizadas no IANSEO para as federações, e continuará 
personalizando as mesmas, contanto que a federação que queira personalizar atenda ao prazo 
mínimo de 5 dias de antecedência para entrega da lista de inscritos na etapa indoor em questão.

f) Planilhas em branco, padrão Ianseo estarão disponíveis no site da BRASIL ARCO para que as 
federações e clubes possam baixar e utilizar em suas provas, juntamente a um modelo devidamente 
preenchido.

g) É recomendado as federações e sites que promoverem o evento checar nas planilhas :
- Nome completo do atleta - Legível ; 
- Nome do Clube do Atleta- Legível ;
- Categoria do Atleta na prova em forma legível ( esta não será alterada e ou corrigida 

posteriormente o resultado publicado);
- Verificar se as respectivas estão somadas , caso não se apresentem somadas ao serem entregues 

para o computo da prova as mesmas terão seus resultados ZERADOS;
- Verificar se as planilhas estão assinadas , caso entregues sem assinatura as mesmas serão     

desqualificadas;
- Toda e qualquer reclamação de resultado deverá ser realizada do atleta clube para com sua 

federação , e esta encaminha documento solicitando à BRASIL ARCO, o sistema brasileiro de 
Esporte é federativo, e portanto deve ser seguida a hierarquia comunicativa; 
atleta/clube/federação/Confederação;

- A BRASIL ARCO não realizará alterações/correções nos resultados publicados , uma vez 
ultrapassado o prazo oficial conforme Reg. Geral, item 5.7;

- A federação promotora da prova ao receber qualquer solicitação de verificação e ou possível erro 
em resultado publicado, dentro do prazo regulamentar, deverá imediatamente encaminhar a 
BRASIL ARCO, solicitação esta  a qual deverá obrigatoriamente se apresentar via e-mail  contendo : 
solicitação por escrito por parte do atleta e ou clube, cópia de planilha de prova, cópia de relatório 
de arbitragem; para assim proceder a verificação e o processamento na BRASIL ARCO ;
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h) Sempre recomendamos que mesmo se utilizando o IANSEO, atletas e Federações guardem cópias   
de suas planilhas para eventuais correções por um prazo de não menos de 120 dias .

i)  Instruções especificas sobre o MICA seguirão posteriormente, contudo e notadamente este evento 
também se enquadra nas premissas acima descritas.


