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BEM VINDOS 

Sejam bem vindos à décima terceira edição do Campeonato Brasileiro Master e 

segunda edição do Campeonato Brasileiro Barebow de Tiro com Arco em Belo 

Horizonte, Minas Gerais. 

 

É com muita alegria, entusiasmo e responsabilidade que nos prontificamos a 

sediar um dos eventos mais importantes do Esporte no País.   

 

Mais que convidados vocês serão os grandes atores que farão o evento 

inesquecível.  

 

Contamos com a sua presença, participação e apoio para que juntos façamos 

uma grande competição! 
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CIDADE DE BELO HORIZONTE 

Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais, com uma área de 

aproximadamente 330 km² e geografia diversificada, fica a 716 quilômetros 

de Brasília, a capital nacional. 

De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2010, sua população é de aproximadamente 3 milhões de 

habitantes, sendo a sexta cidade mais populosa do país. Belo Horizonte tem o quinto 

maior PIB entre os municípios brasileiros. Mundialmente conhecida, exerce 

significativa influência nacional e internacional nas esferas 

cultural, econômica e política. 

Conta com importantes monumentos, parques e museus, como o Museu de 

Arte da Pampulha, o Museu de Artes e Ofícios, o Museu de Ciências Naturais da PUC 

Minas, o Circuito Cultural Praça da Liberdade, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, 

o Mercado Central e a Savassi, além de ser sede de vários eventos desportivos de 

relevância nacional como por exemplo a Volta Internacional da Pampulha realizada 

anualmente no entorno da Lagoa da Pampulha.  
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FEDERAÇÃO MINEIRA DE ARCO E FLECHA 

HISTÓRIA E PROJEÇÃO NACIONAL 

A relevância de Minas Gerais no cenário nacional do esporte olímpico Tiro com 

Arco é inquestionável. A Federação Mineira de Arco e Fecha (FMAF), fundada em 

1973, completou 47 anos de atividades em 2020, acumulando resultados expressivos 

no Brasil e na América do Sul, em campeonatos Pan-americanos e Mundiais. A FMAF 

desde 1997 consegue, ininterruptamente, manter pelo menos um atleta na seleção 

Brasileira de Tiro com Arco afirmando assim, a sua importância no cenário olímpico 

brasileiro. 

 

Utilizando o espaço cedido pelo Governo do Estado de Minas Gerais, junto ao 

estádio do Mineirinho há pelo menos 25 anos, a FMAF é uma das mais atuantes 

Federações ali sediadas. Mantendo atividades diárias de treino, campeonatos 

regionais e nacionais, a Federação conta hoje com 450 filiados e um corpo técnico de 

5 pessoas, incluindo a Diretoria e Técnicos capacitados. 

 Dentro do espaço utilizado pela FMAF, funciona a Escola de Tiro com Arco, 

onde profissionais da área de Educação Física treinados ensinam crianças, 

adolescentes e adultos na aprendizagem do Tiro com arco. 
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ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS CAMPEONATOS 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

O 13º Campeonato Brasileiro Master e 2º Campeonato Brasileiro Barebow de 

Tiro com Arco será realizado no período de 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2020, na 

cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

LOCAL 

Complexo Esportivo do Mineirinho: Etapas classificatórias e Etapas 

eliminatórias do Campeonato Brasileiro Master e Campeonato Brasileiro Barebow. 

 

Endereço: Avenida Abrahão Caran, S/N, área externa do Ginásio do Mineirinho, 

Pampulha, Belo Horizonte, MG.  

Entrada: Portão 1 

 

A Federação Mineira de Arco e Flecha fez em 2017 diversas melhorias em seu 

campo visando o conforto dos seus atletas, e que agora todos os competidores do 

Brasil poderão desfrutar. 
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INSCRIÇÕES 

As inscrições ocorrerão em duas etapas, pré-inscrição e confirmação da inscrição, 

descritas abaixo:  

1- PRÉ-INSCRIÇÃO: DE 5 A 20 DE AGOSTO DE 2020 

A primeira etapa é uma pré-inscrição onde o atleta envia para o e-mail 

secretaria.fmaf@gmail.com os dados abaixo. 

NOME 

TELEFONE 

EMAIL 

N º INSCRIÇÃO CBTARCO 

CLUBE/ESTADO 

CATEGORIA QUE IRÁ DISPUTAR 

 

2- CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO: DE 20 A 30 DE AGOSTO DE 2020 

A segunda etapa é a confirmação da inscrição com o envio do comprovante de 

pagamento por depósito bancário ou transferência no valor de 120 reais para a 

conta da Federação Mineira de Arco e Flecha. O envio deste comprovante 

deverá ser para o e-mail secretaria.fmaf@gmail.com. 

Valor das Inscrições: 

Individuais R$120,00 

Por Equipes Sem Valor   

 

Dados para depósito Federação Mineira de Arco e Flecha: 

Banco Bradesco  
Agencia: 1244  
Conta Corrente: 027022-9  
CNPJ: 18319855/0001-45 beneficiário: Federação Mineira de Arco e Flecha 

*Somente serão aceitos depósitos identificados 

mailto:secretaria.fmaf@gmail.com
mailto:secretaria.fmaf@gmail.com
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FORMATO DA COMPETIÇÃO  
 

O Campeonato acontecerá da seguinte maneira: primeiramente os atletas irão 

participar de um Round Duplo 60m (72 Flechas) para a categoria Recurvo e um 

Round Duplo 50 metros (72 Flechas) para a categoria Composto e Barebow.  Os 

atletas continuarão a competir posteriormente em Rounds Olímpicos Individuais, por 

Equipes e Equipes Mistas. Ao final desses Rounds os atletas que obtiverem os 

melhores desempenhos serão considerados CAMPEÕES BRASILEIROS (tanto 

individuais como por equipes). 

AGENDA DE COMPETIÇÕES 

Dia Período Competição 

24/09 
Manhã 
Tarde 

Treino Oficial e Abertura 
Reunião de Capitães de Equipe 

25/09 
Manhã 
Tarde 

Round Classificatório e Combate por 
Equipes 

26/09 
Manhã 
Tarde 

Round Eliminatório 
Retorno das Delegações 

Obs.: A organização poderá fazer mudanças na agenda oficial. O cronograma oficial 

será divulgado após finalizadas as inscrições. 

CAMPO DE TIRO 

O Campo consistirá de 16 almofadas de competição onde a organização 

definirá se for possível uma ou duas linhas de tiro, dependendo do número de 

participantes. A organização proverá sombreamento adequado, água e local para 

montagem e descanso dos atletas. 

 

Observações Gerais: 

1. Somente pessoas credenciadas terão acesso ao campo de tiro (credenciais 

serão fornecidas pela FMAF); 

2. Quaisquer mudanças na programação serão previamente avisadas; 
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3. Funcionaremos com a distribuição de água de acordo com regras 

estabelecidas em torneios internacionais.  

4. Todas as flechas perdidas dentro do campo deverão ser relatadas aos 

diretores da prova. 

PANDEMIA COVID-19 

Devido a Pandemia do COVID-19 a FMAF, visando a segurança e bem estar 

dos atletas, estará adotando os protocolos de segurança sugeridos pelas autoridades 

de saúde competentes e também os protocolos de segurança para a pratica do 

esporte Tiro com Arco respeitando o distanciamento entre os atletas e a utilização de 

mascaras durante o evento. Infelizmente nesta edição não teremos a confraternização 

que reúne os atletas e participantes devido as regras de distanciamento social.  

O Tiro com Arco, por ser um esporte individual e, por permitir que se compita 

sem contato entre os atletas, está entre um dos esportes mais seguros a serem 

praticados e, foi classificado, assim como o Tênis e Tiro Esportivo, como de Baixo 

Risco de Contaminação, principalmente por ser praticado ao ar livre. 

 

REGRAS E PROTOCOLO DE SEGURANCA DA FMAF PARA OS 
CAMPEONATOS 
 

1- Todos os atletas deverão usar máscaras no campo de competição, exceto 

na hora que entrarem na linha de tiro; 

2- Os atletas terão sua temperatura mensurada na hora da inspeção de 

equipamento; 

3- O campo de competição será delimitado e com acesso restrito; 

4- Teremos entrada e saída delimitadas e bem informadas; 

5- Informaremos todas as regras de segurança aos arqueiros antes do início da 

competição; 

6- Disponibilizaremos produto adequado para lavagem das mãos; 
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7- Os atletas deverão manter 1,5 metros de distância a todo momento; 

8- Só será permitido um atleta por alvo a atirar, sendo feito duas linhas de tiro, 

A e C, caso necessário; 

9- Só será permitido um técnico por clube participante dentro do campo de 

competição; 

10- Evitar qualquer tipo de aglomeração durante a competição, entre técnicos e 

atletas ou atletas e atletas; 

11- Cada atleta deverá levar a sua própria caneta para preencher a pontuação 

nas planilhas; 

12- Cada atleta deve evitar ter nenhum contato com outros atletas e com 

material de outros atletas; 

13- Não será permitido a entrada de pessoas, público e ou outros 

acompanhantes, exceto para atletas paralímpicos devidamente credenciados; 

14- Caso qualquer atleta venha a apresentar febre ou qualquer outro sintoma 

ou indicativo de contato com alguém com a COVID19 este será requisitado a 

se retirar da competição, será encaminhado a um hospital e será aconselhado 

a ficar de quarentena.  

ATENÇÃO: Mediante a situação de um atleta que estiver 

apresentando sintomas de COVID-19, a FMAF, como 

organizadora do evento, para preservar a saúde de todos os 

atletas, avaliará a retirada deste da competição a qualquer 

momento. 
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HOSPEDAGEM E TRANSPORTE 

SUGESTÕES DE HOSPEDAGEM PRÓXIMAS AO CAMPO DE TIRO:  
 

Pousada Sossego da Pampulha  
Av. José Dias Bicalho, 1.258, São Luiz 
Belo Horizonte, MG - Cep: 31275-050  
+55 (31) 3439-3250 
http://www.sossegodapampulha.com.br/ 
  
Pampulha Flat  
Alameda das Latânias, 1207, Pampulha  
Belo Horizonte, MG – Cep: 31270-800 
+55 (31) 3491-8080  
http://www.pampulhaflat.com/hotel-overview.html 
 
Pampulha Lieu - Rede Bristol  
Rua Des. Paula Mota, 187 - Ouro Preto  
Belo Horizonte - MG, Cep: 31310-340  
+55 (31) 3490-3500  
http://www.pampulhalieu.com.br/ 
 
Bristol Jaraguá Hotel 
Rua Boaventura, 987 – Liberdade 
Belo Horizonte, MG - CEP: 31270-020 
+55(31) 3232-9700 
http://www.alliahotels.com.br/bristol/belo-horizonte/jaragua-hotel/ 
 
Quality Hotel Pampulha 
Av. Pres. Antônio Carlos, 7456 - São Luiz 
Belo Horizonte - MG, CEP: 31270-672 
+55(31) 3505-9200 
http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/belo-horizonte/quality-hotel-pampulha 

http://www.sossegodapampulha.com.br/
http://www.pampulhaflat.com/hotel-overview.html
http://www.pampulhalieu.com.br/
http://www.alliahotels.com.br/bristol/belo-horizonte/jaragua-hotel/
http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/belo-horizonte/quality-hotel-pampulha
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TRASLADO AEROPORTO-HOTEL 

Recomendamos a utilização do serviço Conexão Aeroporto para o transporte 

do aeroporto de Confins para a cidade de Belo Horizonte. Mais informações no site: 

http://www.conexaoaeroporto.com.br/home   

 

TRANSLADO HOTEL – CAMPO DE COMPETIÇÃO 

 

Pela proximidade dos hotéis ao campo de competição não haverá transporte 

para o campo. Os atletas deverão usar transporte público, táxis ou uber. 

 

CREDENCIAMENTO 

O credenciamento será realizado na reunião de capitães, onde serão entregues 

aos representantes da cada Federação e Clubes presentes as credenciais de cada 

atleta. 

 

SITE DO EVENTO 

O Hostsite do Evento entrará no ar a partir do dia 20 de agosto de 2020 e 

poderá ser acessado pelo endereço www.arcoeflecha.org.br, onde serão divulgados 

notícias, informações, agenda atualizada pelo número de competidores inscritos e 

resultados da competição. 

 

 

  

http://www.conexaoaeroporto.com.br/home
http://www.arcoeflecha.org.br/
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CONTATOS FMAF: 

 

Presidência – presidencia.fmaf@gmail.com 

Alexandre Xavier de Oliveira – (31)996184045 

 

Diretoria Técnica  – tecnica.fmaf@gmail.com 

Daniel Rezende Xavier – (31)985125296 

 

Secretaria – secretaria.fmaf@gmail.com 

Rafaela Xavier – (31)997910361 
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Avenida dos Esportes, s/n, sala 450, Mineirinho - Pampulha,  

Belo Horizonte, MG -CEP 30730-070, 

Site: www.arcoeflecha.org.br 
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