


São Paulo 26 Agosto 2022

As
Federações e Entidades Filiadas a CBTARCO

Ref.: MICA – Multi Site Indoor Championship of the Americas 2022  
ETAPA BRASIL - Instruções Nacionais

Prezados

A CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco , por meio deste , convida a
V.Sas., e todos os atletas filiados e confederados para a edição 2022 do MICA - Multi
Site Championship of Americas – ETAPA BRASIL

1 -Datas : 17 e 18 de Setembro 2022

2- Sites/Locais de Prova : cada Federação deverá informar a Coordenação Geral os
locais de prova em que serão realizadas etapas até 01/09/2022.

3- Coordenação - Local/Site : Cada Federação deverá informar a Coordenação
Geral , o Responsável por cada site de prova em
que serão realizadas as etapas até 06/09/22
(Nome/Fone/Email)

4- Formato e Descrição do Torneio: 

https://home.mycloud.com/public/41cda176-25d1-4dc8-a2af-
083c4058c06a/folders/v4ycllsmfpr6yh7wf6jpw2fa

Para facilitar a organização, formulários e folhas de anotação foram projetados para 
este evento. (USO OBRIGATÓRIO) : Planilha Individual de Scores ; Planilha de Scores de 
Equipes (caso o clube/federação não disponha dessas planilhas as mesmas podem ser 
solicitadas para : erickleite06@gmail.com – até impreterivelmente 13/09/2022).

Observação: Favor inserir nas planilhas (individual e equips – caso não possuam-
Quadro ou campo para  o BAREBOW.

5- O evento será coordenado no Brasil por :
- Reinaldo Augusto Nunes - reinaldo@cbtarco.org.br -Cel.Fone:11-993550503
- Erick Leite - erickleite06@gmail.com – Cel.Fone: 79-91474014

6- Como nos anos anteriores, cada sede/site/Federação deverá designar seus próprios 
coordenadores para organizar o evento em seu local, o qual irá coletar os resultados e 
enviá-los ao coordenador nacional do MICA assim que cada torneio tiver concluído. 
(máximo 48 hs após realização) , após este periodo não serão aceitos resultados.

7- Tendo em vista a agilizar todos os processos de resultados deste ano, solicitamos 
também que anexo a planilha geral de resultados (EXCEL e IANSEO) sejam enviadas 
fotos das planilhas oficiais de cada atleta e equipes , bem como o relatório de 
arbitargem devidamente identificado (com nomes legíveis) e assinado por : 
a) Cordenador do Site / Sede ; 
b) Diretor de Prova ; 
c) Arbitros que atuaram no evento.

https://home.mycloud.com/public/41cda176-25d1-4dc8-a2af-083c4058c06a/folders/v4ycllsmfpr6yh7wf6jpw2fa
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8- Atendendo a solicitações e regimentos da WAA , solicitamos que o Responsável por cada 
Site/Sede , ao termino da prova guarde  as planilhas fisicas  anexas , bem como as faces 
utilizadas na prova de cada atleta até 31/03/2023.

9- As faces deverão ser oficiais WA , ou homologadas pelo comitê de arbitragem, durante as 
etapas do Campeonato Brasileiro Indoor 2022 incluindo a etapa do MICA.

10- As categorias :

10.1Divisões por tipo de Equipamento :
1. Divisão de Arco Recurvo: Segundo  Regras WA
2. Divisão de Arco Composto: Segundo  Regras WA
3. Divisão de Barebow: Segundo  Regras WA

10.2 Classificações por Idades :

• SUB18 - Um atleta pode participar na categoria sub-18 se tiver menos de 17 anos ou se 
completar 17 anos no ano do torneio. Para o MICA de 2022: arqueiros nascidos em   
2005 ou posterior. 

• SUB21 - Um atleta pode participar da categoria sub-21 se tiver menos de 20 anos ou se    
completar 20 anos no ano do torneio. Para o MICA de 2022: arqueiros nascidos 
em 2002 ou posterior. 

• Senior – Atletas de 21 a 50 anos.

• 50+ - Um atleta pode participar da categoria 50+ se tiver mais de 50 anos ou se 
completar 50 anos no ano do torneio. Para o MICA de 2022: arqueiros nascidos 
em 1972 ou antes. 



11 - Faces/Alvos:  
- As divisões de  Arco RECURVO  disparam em uma face de 40 cm de diâmetro, ou uma face 

tripla de 40 cm,  independentemente da idade e sexo e não pontuação com o anel dez 
interno. 

- As divisões de Barebow, disparam em uma face de 40 cm de diâmetro, ou uma face tripla de 
40 cm,  independentemente da idade e sexo e não pontuação com o anel dez interno. 

- As divisões de  Arco COMPOSTO disparam em uma face tripla de 40 cm e fazem pontuação  
com os dez internos, independentemente da  idade e gênero.

11.1 - Todas as faces devem ser  oficiais da WA, ou homologadas pela CBTARCO (regularmente 
utilizadas nas  Etapas do Campeonato Brasileiro Indoor 2022).

11.2 - Cabe a Coordenação / Organização local a opção pelas faces.

12 - Aquecimento /Warm-Up : 
Um período de aquecimento ou prática de até 45 minutos, deve ser organizado em cada site  
de hospedagem. O período de aquecimento deve começar aproximadamente uma hora    
antes do torneio, o torneio pode começar assim que a prática (o aquecimento finalizou e os  
juízes estão prontos). 
Durante o período de aquecimento, os arqueiros podem disparar tantas flechas como eles    
desejam durante os 2 minutos. 
Caso possível, deve haver apenas uma linha de arqueiros

13- Formato de Prova : Em cada sede/site, o formato deve ser de 3 flechas por série de tiro em 2 
minutos e uma linha de arqueiros (se possível).

14- Provas em Equipe : 
a)   Composição de time Classes Olimpicas: Uma equipe é composta por três   

(3) arqueiros do mesmo clube que têm o mesmo gênero/sexo, classe etária e divisão de 
equipamentos.

b) Nas classes paralimpicas, as equipes serão formadas por “ 02/dois” arqueiros de mesmo  
clube / categoria , que têm o mesmo gênero/sexo, classe etária e divisão de equipamentos.

15- Elegibilidade:  Cada equipe deve ser registrada pelo Coordenador da sede/site, antes do 
inicio da disputa de equipes.

16- Distância: O evento é realizado de acordo com as regras para o evento Indoor Match Round, 
mas sem adversários diretos. O evento da equipe consiste em 4 séries de 6 flechas (dois 
disparos por arqueiro por serie) em 2 minutos a 18 metros, para um total de 24 flechas.

17- Categorias: Em cada uma das divisões de equipamentos, há duas (2) classes de idade em 
cada gênero para a prova em equipes : SUB21 / Senior

Obs.:
a) Todas as idades podem competir na categoria adulto. 
b) Os menores de 18 anos, menores de 21 anos e maiores de 50 anos participam da categoria   

adulto, se assim o desejarem.
c) Arqueiros Sub-18 podem competir na categoria Sub-21 se assim o desejarem. 
d) Se o número de participantes em uma categoria de idade individual for inferior a 8, os 

participantes inscritos nesta categoria serão incluídos na próxima categoria de idade.
e) O atleta poderá participar e se inscrever em apenas 1 categoria numa mesma prova.

(categoria).
f) As categorias Paralimpicas em 2022, serão apenas para as faixas etárias : SUB21 e Senior.



18- Divisões de equipamentos.
* Divisão Arco Recurvo, de acordo com as Regras de WA.
* Divisão Arco Composto, de acordo com as regras da WA.
* Divisão Barebow, de acordo com as regras da WA

19- Faces/Alvos:

- As divisões de Arco Recurvos  disparam em uma face única  de 40 cm de diâmetro, ou uma 
face tripla de 40 cm (vertical ou triangular), independentemente da idade e sexo 
e não pontuação com o anel dez interno.

- As divisões de BAREBOW disparam em uma face única  de 40 cm de diâmetro, ou uma face 
tripla de 40 cm (vertical ou triangular), independentemente da idade e sexo 
e não pontuação com o anel dez interno.

- As divisões de ARCO COMPOSTO disparam em uma face tripla de 40 cm (vertical ou 
triangular), e fazem pontuação com os dez internos, independentemente da idade e gênero.

Obs.: 
a) Quando as faces triplas são usadas, a equipe terá duas faces triplas e uma flecha será  
disparada em cada centro.
b) Quando Faces únicas forem usadas , a equipe terá duas faces únicas e  3 flechas
disparadas em cada centro/face.

20- Aquecimento :
Um período ou prática de aquecimento de até 45 minutos deve ser organizado em cada 
sede/site. O período de aquecimento deve começar uma hora antes do torneio. O tempo de 
disparo deve ser semelhante ao ritmo do evento, ou seja, dois (2) minutos por final. Durante 
este período de aquecimento, as equipes podem disparar tantas flechas como quiserem em 
cada período de dois (2) minutos.

21- Formato de tiro do evento da equipe:  
Em todos os Sites/Sedes, o formato da  competição da equipe deve estar em 6 flechas, 
executadas em 2 minutos e uma linha de tiro. Durante os 2 minutos, cada um dos 3 membros 
da equipe deve  disparar 2 flechas. Durante este período, um máximo de um membro da 
equipe deve estar na linha de tiro, enquanto os outros dois membros da equipe devem estar 
atrás de uma linha de um metro. As regras da WA:  Indoor Match Team Round se aplicam.

22- Planilhas de pontuação: (FACES TAMBEM)
As planilhas de pontuação , bem como as faces devem ser mantidas pelo coordenador da 

sede/site até 31/03/2023 ,(após publicação oficial da WAA  dos resultados e fim dos prazos de 
conferencia )altura em que podem ser destruídos.

23- Não existem flechas para desempates! (provas individuais ou equipes).



24- Lista de Tarefas do COORDENADOR MICA DE CADA SITE / SEDE:

24.1 - Antes do Campeonato:
Informar ao coordenador do MICA BRASIL 202 (reinaldo@cbtarco.org.br) até 
impreterivelmente  06/09/2022 o telefone, bem como o endereço de e-mail onde você pode 
ser alcançado em caso de transmissão incorreta de seus resultados.

24.2 -Na conclusão do evento temporal MICA:

a)  Após a recepção dos resultados do evento monte a Planilha /Formulário de Comunicação, 
incluindo o número de 10 e 9 para cada arqueiro;

b) Comunique estes resultados em até 24hs para o Coordenador do MICA BRASIL 2022pelo
E-mail: reinaldo@cbtarco.org.br ;

c) Após a recepção dos resultados finais , o coordenador MICA BRASIL 2022; irá em revisar e   
retornar aos coordenadores de cada site  , para que estes após receberem e  revisarem, 
deverão  retornar em 48hs com confirmação de checagem e ou possiveis correções e 
observações.

d) Não serão recebidas e ou corrigidas quaisquer solicitações após os prazos determinados.
e) É imprescindível a responsabilidade  dos coordenadores de cada site (clube/federação) 

para o cumprimento das instruções.

25- A World Archery Americas publicará os resultados oficiais no site da MICA 
( http://www.worldarcheryamericas.org ) assim que tabulados e registrados.(previsão de 
Jan/Fev 2023).

26- Informar a mídia local  sobre a realização da prova bem como dos resultados do evento é 
altamente recomendável.

Para mais informações ou formulários, entre em contato com a Coordenação do MICA BRASIL 
2022: 

Reinaldo Augusto Nunes 
Email : reinaldo@cbtarco.org..br 
Fone : 11-993550503.

Erick Leite
Email:erickleite06@gmail.com
Fone: 79-91474014

Desejamos a todos
um Ótimo Evento ;

e muito sucesso
para Atletas e Clubes!

http://www.worldarcheryamericas.org/

