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Lista dos Atletas Selecionados 

Campeonato Pan Americano – Barebow  
 

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem pela presente divulgar 

abaixo a lista dos atletas que poderão representar o Brasil no Campeonato Pan Americano de 

Tiro com Arco, Santiago – CHI de 21 a 27 de novembro de 2022. 

 

• Atletas: 

o Barebow Feminino:  

▪ Ana Paula Pascual Cobesa;  

• 1ª Colocada – Campeonato Brasileiro 2021; 

▪ Stifani Caroline Jacobi; 

• Ranking Outdoor 2021/2022 – 1857 pontos (31/08/2022);  

▪ Carla Roseli Martins Dias Bicalho; 

• Ranking Outdoor 2021/2022 – 1681 pontos (31/08/2022); 

▪ Raissa Lana Martins; 

• Ranking Outdoor 2021/2022 – 1607 pontos (31/08/2022); 

o Barebow Masculino:  

▪ Anderson dos Santos;  

• 2º Colocado – Campeonato Brasileiro 2021;  

▪ José Ricardo Gomes Andrade;  

• 3º Colocado – Campeonato Brasileiro 2021; 

▪ Luis Irapoan Jucá Da Silva; 

• Ranking Outdoor 2021/2022 – 2173 pontos (31/08/2022);  

▪ Gustavo Maciel Real De Lima; 

• Ranking Outdoor 2021/2022 – 2155 pontos (31/08/2022); 

 

 

Todas as solicitações foram consideradas até o dia 18 de agosto de 2022 e os atletas acima 

selecionados foram baseados no novo critério estabelecido em reunião com os interessados. 

 

Os critérios abaixo só se aplicam aos que demonstraram interesse até o dia 18 de agosto, por e-

mail, conforme chamamento.  

 

- Serão prioridade na escolha para as vagas os 3 primeiros colocados no resultado individual 

do Campeonato Brasileiro 2021;  

 

- As demais vagas serão disponibilizadas aos atletas que possuem os melhores somatórios de 

quatro (4) etapas, realizadas dentre os anos de 2021 e 2022, no Ranking Outdoor. Serão 

considerados os resultados do Ranking Outdoor até o dia 28 de agosto de 2022. 
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Ressaltamos as seguintes informações:  

- Todos os arqueiros mencionados terão que pagar seus custos diretamente à Organização do 

Evento, por transferência bancária, respeitando a data limite estipulada, na conta mencionada no 

convite, e enviar o comprovante de pagamento diretamente ao contato de e-mail da organização, 

santiago2022@fechta.cl, com cópia para ctmarica@gmail.com, informando nome e despesas 

relativas ao comprovante. 

 

- Sobre o uniforme, requisitamos as seguintes informações abaixo até o dia 9 de setembro: 

• Solicitamos o envio dos tamanhos de camisa, casaco, calça e short; 

• Endereço para envio do kit;  

OBS.: Tentaremos sublimar os nomes nas camisas antes de enviar, mas caso não seja 

possível, enviaremos o modelo para que cada atleta faça o procedimento. 

 

- Ao comparecer no evento, o atleta acima mencionado estará representando o Brasil. Portanto, 

deverá seguir as normativas impostas pelo evento e qualquer multa ou custos adicionais gerados 

deverão ser pagos pelo atleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maricá, 31 de agosto de 2022. 
 

 
João Luiz Araujo da Cruz 

Presidente CBTARCO 
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