
48° Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco

Outdoor - Adulto /Open 

CBTARCO 2022

15 a 19 Novembro de 2022.
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 48º Campeonato 
Brasileiro de Tiro com Arco Outdoor – Adulto/Open, e 4º Campeonato Brasileiro

de Tiro com Arco Outdoor – Barebow, que ocorrerá entre os dias 
15 a 19 de Novembro de 2022.

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: 05 de Setembro de 2022
• Data final das inscrições: 20 de Outubro de 2022
• Data inicial da competição :15 de Novembro de 2022

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

Rua Ivone dos Santos Cardoso, n° 340, Itapeba, Maricá, RJ – 24.913-000

Telefone: 55 21 2634-8984 e 2634-0310 – CNPJ 68.760.693/0001-54

ctmarica@gmail.com- www. cbtarco.org.br
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1 – O Campeonato :

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Tiro com Arco Adulto- Open , é uma promoção conjunta 
da BRASIL ARCO - Confederação Brasileira de Tiro com Arco com o apoio da Prefeitura Municipal 
de Maricá, a  parceria do COB – Comitê Olimpico do Brasil; e o apoio do CBC Comitê Brasileiro de 
Clubes.

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

⚫ Recurvo Feminino e Masculino

⚫ Composto Feminino e Masculino

⚫ Barebow Feminino e Masculino

- Equipes 

- Duplas mistas 

A quantidade de vagas disponíveis para cada divisão e categoria está dentro do 

previsto pelo regulamento geral da BRASIL ARCO, capítulo 11, item 11.3. E estarão 

disponíveis na página de inscrição da competição.  

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


2 - FORMATO DA COMPETIÇÃO

- Round Classificatório

➢ Round 70m/50m (72 flechas)

Round Eliminatório Duplas Mistas e Equipes

➢ Participam da disputa eliminatória em Duplas Mistas as 16 melhores duplas/Equipes 
ranqueadas por categoria , limitado a DUAS Equipes POR CLUBE e TRÊS duplas mistas por 
CLUBE, o número mínimo para realizar esta prova será de 4 Duplas Mistas/Equipes;

➢ A quantidade de duplas/equipes máxima por clube pode ser alterada caso não alcancem 16 
equipes no total (na prova) e isso será decidido na reunião de capitães;

➢ As substituições devem seguir as regras das WA em relação ao prazo.
Em caso de múltiplas equipes, A equipe T1(melhor ranqueada) pode ser desfeita para que
receba um membro da T2. O atleta que sai do time melhor ranqueado não pode
ingressar em outra equipe. No entanto qualquer membro pode ser reposto por alguém que
não esteja ranqueado nas equipes.
O ranking do time não será alterado com a substituição de qualquer membro.

➢ Qualquer exceção/Alteração será discutida durante a reunião de Capitães

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 subseqüentes.

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

- A competição será organizada e realizada de acordo com os protocolos
de prevenção ao COVID redigidos separadamente e divulgados em tempo hábil.



2.1 - Vagas

As vagas disponíveis para a competição estão dentro do previsto no 
regulamento geral BRASIL ARCO e estão disponíveis no mesmo, com exceção 
do Barebow, que para o 48º Campeonato Brasileiro de tiro com arco constará 
com:
Barebow Masculino – 20 vagas
Barebow Feminino  - 20 Vagas

Havendo necessidade de incrementar, a organização vai deliberar e decidir em 

cima da nova demanda, levando em consideração o limite de tempo e espaço 
disponível no local do evento. 

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 
boleto através do site da CBTARCO.

Valores de Inscrição: Individual: R$200,00 por competidor;

Equipes Mistas e Equipes: Serão inscritas automaticamente, sem custo, baseado no resultado 
da classificação;
Técnicos, avaliadores técnicos e demais oficiais: Haverá um sistema de credenciamento com 
credenciais gratuitas e pagas.

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


4 - CREDENCIAMENTO 

• O acesso ao campo só será permitido portando as credenciais;

• Cada Equipe poderá credenciar previamente seus Técnicos sem custos na proporção de  01 
técnico para cada  6 atletas ou 1 técnico por divisão inscrita (p. ex, 1 técnico para divisão 
RECURVO), após este numero será cobrado o valor de R$ 60,00 por credencial;

• Somente poderão ser credenciados na qualidade de Técnicos  os profissionais que possuírem 
seus registros de instrutores e*/ou* técnicos na CBTARCO devidamente regularizados 
(certificados, registros e recolhimentos);

• Todas as equipes deverão realizar durante a inscrição de seu clube/equipe a indicação de sua 
comissão técnica /equipe  multidisciplinar  (observadas e respeitadas as normativas anteriores). 
A relação da equipe deve ser enviada para o email da CBTARCO 

• Para o caso de substituição de elementos na equipe/comissão técnica da equipe esta deverá ser 
realizada ate o credenciamento, posterior a este não serão permitidas substituições.

• Técnicos que solicitarem previamente seu credenciamento por mais de 01 equipe , deverão 
pagar no seu segundo credenciamento o valor de R$ 60,00 por clube a mais;

• Equipes Multidisciplinares – 01 Fisioterapeuta + 01 Prep. Fisico por Equipe : não serão cobrados; 

• 1 Assessor de imprensa ou repórter fotográfico (uniformizado) por clube  não será cobrado;

• VIP’s – Presidentes de federações e convidados especiais não serão cobrados (acessos restritos).

• Técnicos, e membros de equipes multidisciplinares deverão  obrigatoriamente  possuir vinculo e 
registro federativo  (caso CBTARCO) ou de vinculo profissional (caso CBC) devidamente 
comprovados para sua inscrição em determinada entidade/clube, ou excepcionalmente com 
carta de representação, e ou procuração da entidade em papel timbrado da mesma sendo o 
assinante com poderes para tal ato.

• Todos os clubes, técnicos e atletas inscritos deverão estar filiados e devidamente regulares 
(cadastro e anuidades) junto à BRASILARCO.

• O cadastro das equipes deve ser feita via e-mail, identificando o capitão da equipe com nome 
completo e telefone, juntamente com o formulário disponível no site, para os e-mails 

⚫ erick@cbtarco.org.br

⚫ ricardo@cbtarco.org.br



5 – Agenda Prevista 

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.

⚫ 14/11/2022 (segunda-feira)
⚫ Treino Livre

⚫ Início Credenciamento
⚫ 08:00 as 17:00

⚫ 15/11/2022 (Terça-Feira) 
⚫ Treino Oficial
⚫ Conclusão Credenciamento 
⚫ Inspeção de Equipamentos
⚫ Reunião de capitães 
⚫ Cerimônia de Abertura

⚫ 16/11/2022 (Quarta- Feira)
⚫ Qualificatórios

⚫ Sessões pela manhã e tarde

⚫ 17/11/2022 (Quinta-Feira)
⚫ Eliminatórios Individuais
⚫ Segue até semi-finais

⚫ 18/11/2022 (Sexta-Feira)
⚫ Eliminatórias Equipes/Duplas Mistas
⚫ Segue até as finais 
⚫ Premiação Equipes

⚫ 19/11/2022 (Sábado)
⚫ Finais individuais  (manhã)

⚫ BF+BM+CF+CM+RF+RM
⚫ Cerimônias de Premiação
⚫ Encerramento Oficial da Competição

⚫ 20/11/2022 (domingo)
⚫ Retorno das Delegações



6 – Regulamento Campeonato Brasileiro Interclubes de tiro com arco Adulto Open 2022 
CBI/CBC

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: .

Somente pontuarão no ranking, os clubes devidamente filiados e em dia com suas 
obrigações em relação as suas respectivas federações estaduais , a BRASILARCO e ao CBC. 
O sistema de premiação aos Clubes dar-se-á da seguinte forma:
⚫ Campeonato Interclubes CBC - disputado somente entre os Clubes filiados ao CBC;
⚫ A Classificação dos clubes  será em função de seu ranking no Sistema Olímpico de 

Quadro de Medalhas;       
⚫ Os quesitos de classificação/ranking do campeonato de clubes são:

⚫ O maior número de medalhas de Ouro,
⚫ O maior número de medalhas de Prata,
⚫ O maior número de medalhas de Bronze,
⚫ Havendo empate após estes quesitos (em qualquer posição/qualificação) serão 

declarados empatados os clubes sendo a estes atribuídas a mesma posição no 
Quadro Geral de Medalhas do evento.

⚫ Serão Premiados respeitadas as Regras da WA e CBTARCO

6.1 – Interclubes BRASIL ARCO 2022

⚫ Premiação Geral
⚫ Ao término do Campeonato Brasileiro Interclubes BRASIL ARCO serão oferecidos 

troféus ao clubes campeão  e vice-campeões do Ranking Geral de Clubes. (conforme 
Sistema Olímpico de Quadro de Medalhas).



7 – uniformes

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: .

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 obrigatóriamente ter o selo do CBC - formação de atletas 
(atualizado e devidamente registrado),sendo de única e total responsabilidade de seu 

clube  a uniformização de cada um de seus atletas  filiados. O atleta que não estiver 
uniformizado dentro desses padrões poderá sofrer penalidade e ou sanções do CBC ( 

conforme regimentos  próprios).

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

Obs.: 

A normatização da aplicação do selo de Formação Olimpica do CBC , deverá estar de 

acordo com a regulamentação própria conforme manual do CBC.

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).

8 - 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 exclusivamente aos atletas 
CBC , para que assim os clubes filiados que utilizem os benefícios concedidos pelo CBC

ao participarem do torneio.

⚫ Tais documentos deverão ser apresentados e entregues obrigatoriamente  ao Comitê 

Organizador local no  Ato do credenciamento da equipe.



9 - 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”. 



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

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

serve de tríplice divisa entre 
Maricá , Tanguá e Saquarema. 
É loca l 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 
vis i tantes durante o ano 

inteiro.

10 – MARICÁ/RJ



4- Igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Amparo

Construída a partir de 
1815, a  Igreja Matriz de 

Nossa Senhora do Amparo, 

loca lizada no Centro, tem 
estilo barroco e rococó. É o 

centro de irradiação do 
catol icismo 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 
vis i tantes.

6 – Cachoeira do Espraiado

Local ização: em São José do 
Imbassaí, 09km do Centro, 
Acesso: Km 21 da RJ 106 (à  
esquerda)
Características: Tri lha 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



11 - 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.



12 - 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:
- Si te: http://pousadamarica.com/
- Endereço: R. Jerônimo Rodrigues, 1 Centro, Maricá – RJ, 24902-060
- Telefone: 21 3731-0089 / 21 99727-9571 (WhatsApp)

- Pousada Pancho:

- Si te: 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/

