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Regulamento da Competição 

 
 Da Finalidade 

 O 1o Campeonato Brasileiro Escolar de tiro com arco visa implantar a modalidade dentro das 

unidades de ensino em nosso País, visando à melhoria da qualidade de vida esportiva e de ensino, através do 

equilíbrio, concentração, destreza, fair-play e da busca contínua de superação dos seus limites que são os 

pontos de sustentação de nossa modalidade e que sem dúvida estarão presentes em cada criança envolvida 

no projeto. Como meta final temos a implantação da modalidade nos Jogos Escolares. 

 Da data de realização 

 O campeonato se realizará em todas as federações no período de 14 de setembro de 2013 a 17 de 

novembro de 2013. Cada federação deverá definir neste período como realizará as etapas e sua divisão, 

podendo a seu critério dividir os competidores em categorias, escolas, ou mesmo quantitativo. Um mesmo 

atleta só poderá participar de uma etapa, e valerá sempre o resultado da primeira etapa em que ele 

participar. Cada federação poderá realizar quantas etapas julgar necessárias de modo a melhor divulgar 

nossa modalidade e permitir o máximo de participação possível. Cada Federação deverá enviar ao 

Coordenador nacional os resultados até no máximo dia 22 de novembro de 2013. O resultado final será 

publicado até o dia 30 de novembro de 2013. 

 Das categorias: 

  As categorias do segmento ESCOLAR são divididas em 02 (dois) grupos de idade, a saber, sempre nas 

classes masculina e feminina: 

 INFANTIL ESCOLAR – de 10 a 14 anos (completados no ano) - nascidos de 1999 a 2003  

 CADETE ESCOLAR -  de 15 a 17 anos (completados no ano) - nascidos de 1996 a 1998  

 Do formato da competição: 

As provas seguirão o regulamento da World Archery para provas indoor, com as seguintes diferenças: 

 Serão utilizados o alvo de 80 cm com seis anéis (“alvo de 50 metros”). 

 Só poderão ser utilizados arcos recurvo escola, e para tanto não serão permitidos: 

o Arcos com lâminas de encaixe universal; 

o Arcos com potência nominal das lâminas superior a trinta e cinco libras; 

o Sistemas de estabilização; 

 Será realizada uma única série de 18 metros (30 flechas); 

 Serão utilizados os seguintes critérios de desempate:  

o Número de X’s; 

o Número de 10’s; 

o Numero de 9’s; 

o Atleta mais novo, onde se considerará o vencedor o atleta mais novo se considerando 

apenas o ano de nascimento. Permanecendo o empate, serão considerados empatados. 

 Das inscrições: 

Somente serão aceitas inscrições de atletas que estejam cursando 1º ou 2º grau em escolas da rede 

privada ou pública no mesmo estado da federação onde o atleta competir. Para realizar a inscrição o atleta 

deverá ter uma carta credencial da Instituição de ensino, dirigida a Federação, onde declaram 

explicitamente que os mesmos estão habilitados a representá-los. 
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Não será necessário para a participação no 1º Campeonato Brasileiro Escolar que o atleta esteja 

federado ou confederado. 

Para participar da competição o atleta deverá apresentar documentação de identificação com foto, 

onde se comprovará a sua idade. 

 Da Premiação 

Será de responsabilidade da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a premiação dos atletas e das 

Instituições de Ensino, tanto no nível estadual como no nível nacional. 

  Individual: 

 Serão premiados os 03 (três) atletas primeiros colocados, tanto no âmbito estadual como no 

nacional, nas classes Masculina e Feminina, nas categorias Infantil Escolar e Cadete Escolar, onde 

será levado em consideração o atleta que obtiver o maior número de pontos. Em caso de empate, 

serão utilizados os critérios de desempate definidos, e persistindo o empate, serão premiados os 

atletas empatados, ficando sem premiação a colocação seguinte a do empate. 

 Inter-Escolar: 

 Serão premiados as Instituições de Ensino a qual pertencem os atletas premiados individualmente 

com um troféu. 


