
47° Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco

Outdoor - Adulto /Open 

e

3°Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco

Outdoor – Barebow

CBTARCO 2021

09 a 13 Novembro de 2021.
CBTARCO – CT de Maricá – RJ



Para todos os membros do Tiro com Arco no Brasil

Prezados Presidentes,

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO em colaboração com a Prefeitura de  
Maricá, tem a honra de convidá-los para o 47º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco 
Outdoor – Adulto/Open, e 3º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco Outdoor – Barebow
que ocorrerá entre os dias 09 a 13 de Novembro de 2021.

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

Resumo das datas importantes para a competição:

• Início da inscrição: 20 de Setembro de 2021
• Data final das inscrições: 25 de Outubro de 2021
• Data inicial da competição :09 de Novembro de 2021

Esperamos contar com representantes de atletas, clubes, e todas as nossas Federações para 
realizarmos mais uma importante e histórica competição.

Atenciosamente,

João Luiz Araujo da Cruz
Presidente CBTARCO

Convite
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1 – O Campeonato :

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Tiro com Arco – Adulto/Open – Barebow 2021, é uma 
promoção conjunta da CBTARCO - Confederação Brasileira de Tiro com Arco com o apoio e 
parceria da Prefeitura Municipal de Maricá.

Este ano devido a crise da Pandemia , a CBTARCO optou por unir os Campeonatos das Classes 
Adultas ao Barebow – uma nova classe de reconhecimento  nacional de grande potencial para o 
Brasil, ou seja  teremos então um evento grandioso que unirá o alto rendimento em todas as suas 
classes.

O Evento será disputado conforme os regimentos e normas internacionais da WA - World Archery 
sob a forma de Torneio Outdoor / Round Olimpico, consoante com os Regulamentos da CBTARCO 
para as seguintes  categorias e classes nas provas : Individual, Duplas Mistas :

RMA Recurvo Masculino Adulto RFA Recurvo Feminino Adulto

CMA Composto Masculino Adulto CFA Composto Feminino Adulto

BM Barebow Masculino BF Barebow Feminino

Categorias Distância Face WA

RMA 70m 122cm

RFA 70m 122cm

BM 50m 122cm

BF 50m 122cm

CMA 50m 80cm

CFA 50m 80cm
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2 - FORMATO DA COMPETIÇÃO

- Round Classificatório

➢ Round 70m/50m (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), o número mínimo para 
realizar esta prova será de 4 Duplas Mistas;

Round Eliminatório Individual

➢ Participam da disputa eliminatória Individual os primeiros 64 em todas as categorias, em caso
de abertura de mais vagas, não haverá alteração do número dos participantes nas partidas
subsequentes.

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

➢ Os combates por equipe serão realizados com no mínimo 4 equipes por categoria (exceções
serão discutidas durante a reunião de capitães)

- A competição será organizada e realizada de acordo com os protocolos de prevenção ao COVID
redigidos separadamente e divulgados em tempo hábil. Será obrigatório apresentar um exame
PCR-RT de 72hrs ou o comprovante do ciclo de vacinação completo.
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2.1 - Vagas

O Campeonato Brasileiro  Interclubes de Tiro com Arco – Adulto /Barebow 2021, busca 
atender com segurança e operacionalidade  ao máximo de nossa capacidade dentro
dos protocolos e condições plausíveis ante a Pandemia da COVID 19.

Notadamente tendo em vista tais dificuldades , e o agrupamento das classes propostas, 
sendo as vagas de cada categoria adequadas a condição do Ranking Anual, bem como à 
capacidade do Campo do CT, apresentam-se estas na seguinte distribuição:

Categorias Sigla Distância Face Vagas

Recurvo Masculino RM 70m 122cm 66

Recurvo Feminino RF 70m 122cm 40

Composto Masculino CM 50m 80cm 54

Composto Feminino CF 50m 80cm 20

Barebow Masculino BM 50m 122cm 33

Barebow Feminino BF 50m 122cm 16

3 - Inscrições

No site da CBTARCO http://www.cbtarco.org.br/index.php?pg=inscricao

Inscrição de 20 de Setembro a 25 de Outubro de 2020.

O pagamento deverá ser feito logo após a inscrição por boleto bancário, cartão de crédito ou 
débito através do site da CBTARCO.

Valores de Inscrição: Individual: R$150,00 por competidor;

Equipes Mistas: Serão inscritas automaticamente, sem custo, baseado no resultado da 
classificação; Técnicos, avaliadores técnicos e demais oficiais: Não haverá cobrança.

Somente possuirão acesso ao campo de provas os Técnicos, e membros de equipes 
multidisciplinares devidamente credenciados/inscritos .

Todos os atletas inscritos deverão estar filiados e com a anuidade em dia junto à CBTARCO

http://www.cbtarco.org.br/index.php?pg=inscricao
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4 - PROGRAMAÇÃO

dia 01 08/nov Segunda-Feira

Chegada /Credenciamento/Treino Livre:  08:00 às 16:00hs

dia 02 09/nov Terça-Feira

Seção I - Inspeção de Materiais / Treino Oficial 08:30 as 11:30 
hs

Seção II - Inspeção de Materiais / Treino Oficial 13:00 as 
16:00hs

Cerimônia de Abertura - 11:45 as 12:15h
Congresso Técnico / Reunião de Capitães: 16:30hs  

dia 03 10/nov Quarta-Feira

Round Qualificatório

Seção I : 08:00 as 12:00 hs

Seção II : 13:00 as 17:00hs

dia 04 11/nov Quinta-Feira

Rounds Eliminatórios 1/16 até 1/2

Todas Categorias : 08:00 as 17:00hs

dia 05 12/nov Sexta-Feira

Duplas mistas: Eliminatórias até Finais  08:00 as 08-17 h

dia 06 13/nov Sábado

Finais Individuais 08:00 as 14:30hs

Cerimônia de Premiação : 15:00hs

Partida das Delegações : após 17:00hs

OBS: A programação acima é uma prévia. A mesma poderá ser alterada 
dependendo do número de inscritos e será informada em tempo hábil 
através do IANSEO: .



5 - CREDENCIAMENTO 

Ao apresentar a documentação de biossegurança exigida o respectivo membro da delegação terá
direito a uma credencial do evento e só entrará na área de competição com a apresentação da
mesma;
As credenciais e seus níveis de acesso estão divididos da seguinte forma:
oAtletas: Acesso liberado somente durante sua respectiva sessão;
oTécnicos: Só poderá haver um profissional por categoria/clube na sessão;
oImprensa: Acesso livre durante todo o evento (Deverá apresentar capacidade técnica operacional para obter tal 
credenciamento);  
oProfissionais de saúde: Só poderão ter acesso durante a sessão do seu respectivo clube ou mediante notória 
emergência cabível à suas capacidades; 
oStaff: Acesso somente durante a sessão do respectivo clube;
oPresidentes: Acesso livre;
oConvidados CBTARCO: Acesso livre.

A Credencial da inscrição não tem custo, upgrades nas credenciais custarão vinte reais (R$20,00) e
devem ser solicitadas ao Comitê Organizador Local.
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6 – PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA 

1. Só será permitida a entrada no campo de tiro somente se:

a. Estiver usando máscara cobrindo adequadamente boca, nariz e queixo;

b. Sua temperatura aferida na entrada do campo de competição for inferior a 37,5º C.

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

de COVID-19 pode ser solicitado pelo Comitê organizador da prova.

2. Não será permitida a entrada no campo de tiro, a exceção do:

a. Coordenador da organização, árbitros, imprensa, staff, paramédicos, atletas inscritos, 1 técnico para

cada clube e categoria (Recurvo/Composto) presente, auxiliador para atletas deficientes e

dirigentes da Confederação ou Federação.

3. 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.

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

5. O uso da luneta na linha de tiro é exclusivo do próprio atleta, ou seja, o próprio será responsável por

remover o equipamento a cada série

No momento de retirar as flechas, os atletas irão no alvo mantendo a distância estabelecida. No caso de

disputas por duplas mistas ou equipes será permitido a ida ao alvo de somente 1(um) atleta por equipe.

Cada atleta será responsável pela retirada das próprias flechas do alvo, exceto nas disputas por equipes,

onde um atleta está responsável por todas as flechas. Ao remover, o mesmo deve verificar se o

companheiro escreveu sem erros ou rasuras na planilha.

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

funcionários da organização.
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5 - LOCAL DA COMPETIÇÃO : Centro de Treinamento da CBTARCO  CT Maricá – Maricá /RJ

O CT Maricá RJ, com sua capacidade de campo e estrutura, vem ao longo dos 
anos sediando diversos eventos nacionais e internacionais do Tiro com Arco, e 
em tempos difíceis como estamos nesta pandemia , torna-se “ um bolha 
adequada para o evento”. 
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Maricá é um paraíso natural, com 46 quilômetros de praias e rodeada de lagoas, rios, montanhas 
com cachoeiras e restinga. Isso faz de Maricá o cenário perfeito para quem procura beleza natural e 
muito sol.

O território é dividido em quatro distritos: Maricá (sede), Ponta Negra, Inoã e Itaipuaçu. Sua 
população é estimada em 150 mil habitantes, segundo levantamento de 2016.

Maricá é conhecida por suas praias oceânicas, dentre as quais se destacam as praias de Jaconé, 
Ponta Negra, Barra de Maricá, do Francês e Itaipuaçu. 

A topografia peculiar cria um ambiente propício à prática de esportes como voo livre, trekking e 
mountain bike, entre outros.

Na Serra da Tiririca, entre Maricá e Niterói, é um parque estadual com um valioso trecho de mata 
atlântica.

As serras principais são Calaboca, Mato Grosso, o Pico da Lagoinha, com 890 metros, Lagarto, 
Silvado, Espraiado e Tiririca. 
O município apresenta um grande complexo lagunar que contempla as lagoas de Maricá, Barra de 
Maricá, do Padre, Guarapina, Jacaroá, Araçatiba, Boqueirão e Jaconé, além dos canais de Ponta 
Negra e de Itaipuaçu que ligam as lagoas ao mar.

A Área de Proteção Ambiental Estadual de Maricá é uma área tipicamente de restinga, localizada na 
costa do município. É formada pela antiga fazenda São Bento da Lagoa, a Ponta do Fundão e a Ilha 
Cardosa. Abriga a Comunidade Pesqueira tradicional de Zacarias, presente na área desde o século 
XVIII, sítios arqueológicos e o complexo ecossistema de restinga.

1- Cachoeira Pico da Lagoinha

Localizada no ponto mais alto 
do município, no Espraiado, a 
Cachoeira do Pico da Lagoinha

serve de tríplice divisa entre 
Maricá, Tanguá e Saquarema. 
É local ideal para excursões.

Ponto de referência para os 
antigos navegadores, o Farol de 
Ponta Negra está incorporado ao 
patrimônio turístico e cultural da 
cidade.

2 – Ponta Negra 3- Gruta de Ponta Negra

Formação rochosa 
caprichosamente 

desenhada pela erosão, a 
Gruta da Sacristia é local 

de meditação e atrai 
visitantes durante o ano 

inteiro.

6 – MARICÁ/RJ
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4- Igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Amparo

Construída a partir de 
1815, a Igreja Matriz de 

Nossa Senhora do Amparo, 
localizada no Centro, tem 

estilo barroco e rococó. É o 
centro de irradiação do 

catolicismo no município.

5- Farol de Ponta Negra

Ponto de referência para os 
antigos navegadores, o Farol de 

Ponta Negra está incorporado ao 
patrimônio turístico e cultural da 

cidade

Fica no Vale de São Francisco 
de Assis, no Pedregulho, e é 
um dos cartões postais do 
município. Aos domingos e 
feriados recebe grande 
afluência de turistas e 
visitantes.

6 – Cachoeira do Espraiado

Localização: em São José do 
Imbassaí, 09km do Centro, 
Acesso: Km 21 da RJ 106 (à 
esquerda)
Características: Trilha leve, 
com visão circundante das 
Lagoas de Maricá, e da Pedra 
de Inoã ao lado. Sua altitude 
é de aproximadamente de 
300m. A pedra tem esse 
nome devido nome a sua 
semelhança com um macaco 
sentado

7 – Pedra do Macaco 8- Lagoa de Araçatiba 9 – Praia de Ponta Negra

10 – Praia de Guaratiba 11 – Barra de Maricá
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7 - GASTRONOMIA - MARICÁ - RJ

Uma gastronomia para todos os gostos, com destaque a frutos do mar, peixes, ou ainda 
as pizzas e carnes.

Do sofisticado ao popular, uma deliciosa jornada pelos sabores da cidade e do mar, 
esperam nas diversas opções da cidade.
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8 - HOSPEDAGENS (SUGESTÕES)

Para as opções de acomodação sugerimos as indicações abaixo, nestas pousadas haverá pacotes diferenciados (10% de
desconto 3 diárias ou mais) para aqueles que informarem que estão se hospedando para participarem da competição.

- Pousada Maricá:
- Site: http://pousadamarica.com/
- Endereço: R. Jerônimo Rodrigues, 1 Centro, Maricá – RJ, 24902-060
- Telefone: 21 3731-0089 / 21 99727-9571 (WhatsApp)

- Pousada Pancho:

- Site: http://pousadapancho.com.br/

- Endereço: Rua Pereira Neves, 218 – Centro-Maricá – RJ, 24.900-660

Casa e Mar - Wellness Hotel & Spa

R. Três Pontes, 381, Maricá - RJ, 24942-395•(21) 2648-6006

Pousada Encontro das Águas

Avenida Antônio Carlos Jobim, n.º 5 - (antiga Estrada Velha Para Jaconé) Ponta Negra - Maricá - RJ - Brasil Fon 21 2648-8012

Pousada Luau de Maricá

Rua Flamboyant, Lote 22A, Maricá - RJ, 24905-250•(21) 2637-7420

OYO Pousada Solares Maricá

RJ-114, lote 22 - quadra 148 - Boqueirão, Maricá - RJ, 24901-615•(21) 99807-1377 

Pousada Tamarindo's Maricá

Rua Álvares de Castro, 385, R. Álvares de Castro, 1385 - Praia de Araçatiba, Maricá - RJ, 24901-355•(21) 2637-1983

POUSADA LUAR DA BARRA

Av. João Saldanha, quadra 04 lote 7/10 - Barra de Maricá - CEP: 24900000Fon.:21- 2648-3000

Colinas de Maricá

R. dos gaturamas, 19 - Flamengo, Maricá - RJ, 24903-770•(21) 2637-4049

Pousada Lagomar em Maricá

Rua Constantino Luiz Andrade, 112, R. Constantino Luiz Andrade, 112, Maricá - RJ, 24942-395•(21) 2648-3055

http://pousadamarica.com/
http://pousadapancho.com.br/

