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BEM VINDOS! 

 

 

Caros presidentes, arqueiros, arqueiras, técnicos, juízes e amantes do Tiro 

com Arco, saudações! 

 

A Federação Catarinense de Tiro com Arco – FCTA sente-se honrada e tem 

o prazer de CONVIDÁ-LOS para participarem do V Campeonato Sul 

Brasileiro de Tiro com Arco, a ser realizado na cidade de Gaspar em Santa 

Catarina. 

 

Esperamos oferecer-lhes o melhor de nossos serviços, e não pouparemos 

esforços para possibilitar uma infraestrutura adequada, logística, atrações 

e visibilidade para patrocinadores e atletas. 

 

Desejamos a todos os participantes um excelente campeonato, e que ao 

longo do evento, possamos rever os amigos, construir novas amizades e 

colher frutos de uma saudável confraternização. Que tenhamos resultados 

positivos, oriundos da dedicação árdua e constante de cada atleta. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Ismael Steinmetz 

Presidente da FCTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 - A CIDADE DE GASPAR 

 

 

Conhecida como Coração do Vale, a cidade de Gaspar atrai visitantes de 

todos os lugares do mundo pelo seu potencial turístico, que abrange 

diversos parques aquáticos com piscinas e tobogãs para todas as idades, 

propriedades rurais que oferecem produtos coloniais da região e a Igreja 

Matriz São Pedro Apóstolo que possui estilo gótico e 106 degraus de 

pedra, proporcionando uma excelente vista panorâmica do rio Itajaí-Açu e 

da cidade. Gaspar ainda oferece condições para a prática de cavalgadas, 

motocross, parapente, aeromodelismo e jeepcross. Ainda podemos 

destacar que Gaspar possui uma das melhores rampas da região para 

decolagem de parapente, no Morro da Cruz; um dos melhores hotéis-

fazenda do Brasil; cervejaria artesanal; vários pesque-pague, inclusive 

com a pesca de truta; as tradicionais festas Italiana e de São Pedro e o 

Rodeio Crioulo; o Festival de Inverno e a Festa de Emancipação; o 

Campeonato Catarinense de Parapente e o Festival Brasileiro de 

Aeromodelismo; e o Gaspar Natal em Festa. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 



2 – PERIODO DE REALIZAÇÃO 

 

O V CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DE TIRO COM ARCO OUTDOOR 2015, 

será realizado, entre os dias 04 e 06 de dezembro de 2015, no 

município de Gaspar em Santa Catarina. 

 

 

 

3 – O LOCAL 

 

A competição será realizada no Clube de Parapente do Vale – CPV 

(www.cpv.esp.br), localizado na Rua Arthur Poffo, nº 1920, bairro Santa 

Terezinha, Gaspar – SC, CEP 89110-000, nas modalidades de ARCO 

RECURVO OLIMPICO e ARCO COMPOSTO, em conformidade com as regras 

da World Archery e CBTARCO.  

 

O mapa completo de Gaspar pode ser visualizado via GPS 

Ruas, principais atrativos turísticos, hotéis e pousadas, além de serviços de segurança, 

saúde, alimentação, entre outros locais e estabelecimentos de Gaspar, podem ser 

identificados, com precisão, via GPS. A atualização segue o modelo tradicional de realizar 

o download de mapas (nacionais e internacionais), via site do projeto 

http://www.cpv.esp.br/


(http://www.tracksource.org.br/). Existe a opção de baixar o mapa atualizado das 

rodovias e dos municípios. Quem não possui o aparelho pode também acessar os mapas, 

mas inicialmente, precisa instalar o software GPS Trackmacker. 

 

 

Imagem da sede do CPV 

 

 

 

 

 

 

Imagem área: à frente a sede onde será realizada a competição 

http://www.tracksource.org.br/


 

Área de camping 

 

 

 

4 – INSCRIÇÕES 

 

 

As inscrições ocorrerão em 02 períodos e terão preços diferenciados. 

 

1º Período – De 01 de Setembro a 15 de Outubro de 2015 

Inscrição Atleta Individual = R$120,00 (cento e vinte reais). 

 

2º Período – De 16 de Outubro a 15 de Novembro de 2015 

Inscrição Atleta Individual = R$150,00 (cento e cinquenta reais). 

 

Após o dia 15 de Novembro, não serão aceitas mais inscrições! 

 

Cada atleta deverá preencher a ficha de inscrição específica, que se 

encontra no site da FCTA (www.fcta.com.br). O pagamento das inscrições 

individuais será feito através de boleto bancário, emitidos em nome de 

cada atleta inscrito. Os boletos serão enviados via e-mail após cada 

http://www.fcta.com.br/


período de inscrição e deverão ser pagos até a data estipulada, sob pena 

de cancelamento da inscrição. 

 

As inscrições por equipe serão realizadas no dia da prova, ao custo de R$ 

100,00 (cem reais) por equipe. 

 

Orientações sobre a prova por equipes: 
 

 As equipes primeiramente deverão ser formadas dentro de seus 

respectivos clubes, sendo que cada clube poderá inscrever quantas 

equipes quiser. 

 Cada atleta só poderá participar de apenas uma equipe. 

 Caso algum clube não possua atletas suficientes, poderá juntar-se 

com atletas de clubes ou federações diferentes para montar uma 

equipe. 

 O número mínimo de equipes para a realização da prova será de 04 

equipes e o número máximo será de 16 equipes, tendo como critério 

de seleção, a ordem das inscrições. Ou seja, no caso de terem mais 

equipes do que o estipulado, as 16 primeiras equipes a se 

inscreverem é que participarão da prova. 

 

5 – AGENDA 

 

 

Evento Oficial: 04/12/2015 a 06/12/2015 

Data Atividade  

04/12/15 

(6ª feira) 

Chegada dos atletas – Treino Livre 

05/12/15 

(sábado) 

Treino Oficial/Vistoria de Materiais 

Round Classificatório e Eliminatório 

06/12/15 

(domingo) 

Finais – V Campeonato Sul 

Brasileiro de Tiro com Arco 



 

Transporte Oficial não disponível 

 

O acesso ao local é aberto ao público em geral. 

 

6 – FORMATO DA COMPETIÇÃO 

 

 

Por ser um torneio OPEN, o V Campeonato Sul Brasileiro ocorrerá no 

seguinte formato: 

 

Os atletas irão disputar primeiramente os rounds classificatórios, os quais 

são definidos como: 

 

- Duplo 70m (72 flechas) para a categoria Arco Recurvo Olímpico com 

alvo de 122cm e 10 anéis;  

- Duplo 50m (72 flechas) para a categoria Arco Composto com alvos de 

80cm e 06 anéis;  

 

Os Rounds Eliminatórios Individuais terão seu chaveamento definido em 

função dos rounds classificatórios. 

Os Rounds Eliminatórios por Equipes terão seu chaveamento definido por 

sorteio, a ser realizado no dia da prova. 

 

OS CAMPEÕES DO V CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DE TIRO COM ARCO 

2015 (individual e por equipes) serão os vencedores dos Rounds 

Eliminatórios (combates) em suas respectivas formas de disputa e 

categorias: Individual e Equipes / Recurvo e Composto. 

 

As finais ocorrerão no mesmo campo dos Rounds Classificatórios e 

Eliminatórios. 

 

 



7 – CAMPO DE TIRO 

 

 

O campo da competição consistirá em anteparos de competição na 

quantidade necessária e ideal para a realização de acordo com o número 

de inscritos, onde a organização, a princípio, tem definido que utilizará o 

formato de tempo único, onde todos os atletas atiram juntos. Caso haja 

necessidade, poderá ser utilizado o sistema AB-CD. 

 

A organização proverá sombreamento adequado e local para o descanso 

dos atletas e montagem dos equipamentos.  

 

 

Campo 1 – Gramado 

 

Campo 2 – Areia 



8 – HOSPEDAGEM 

 

 

Para hospedagem, os atletas podem contar com a parceria do Hotel 

Raul's (http://www.hotelrauls.com.br), localizado próximo ao CPV - Clube 

de Parapente do Vale. Este é o hotel oficial do evento. 

 

Contato para reservas:  

hotelrauls@hotelrauls.com.br 

Telefone: +55 (47) 3397-9500 / (47) 3397-1515 

 

 
 

 

Apto Luxo:  

Diária de R$ 148,00 em quarto single 

Diária de R$ 196,00 em quarto duplo 

Diária de R$ 247,00 em quarto triplo  

Diária de R$ 290,00 em quarto quadruplo 

*Cama Box, TV LCD 32’’ com Sky, ar condicionado split , frigobar, telefone e banheiro 

privativo. 

 

 

http://www.hotelrauls.com.br/


Apto Semiluxo:  

Diária de R$ 112,00 em quarto single (cama de solteiro) 

Diária de R$ 124,00 em quarto sigle (cama de casal) 

Diária de R$ 170,00 em quarto duplo  

Diária de R$ 225,00 em quarto triplo 

Diária de R$ 264,00 em quarto quadruplo 

** cama de mola, TV 20’’ com Sky, ar condicionado, frigobar, telefone e banheiro 

privativo. 

 

Apto Standard:  

Diária de R$ 93,00 em quarto single  

Diária de R$ 151,00 em quarto duplo 

*** TV com Sky, ventilador, telefone e banheiro privativo. 

 

 Diária inclui café da manhã estilo colonial, estacionamento, internet Wifi 

e bicicletas disponíveis para hóspedes. 

 As diárias iniciam às 12h e terminam às 12h do dia seguinte. 

 Não cobramos taxa de serviço. 

 O Hotel Raul’s possui serviço de restaurante, lanches, bar, lavanderia e 

conveniências que são opcionais e cobrados a parte. 

 Temos o serviço de traslado que pode ser contratado mediante reserva 

antecipada. Se houver interesse, favor entrar em contato por e-mail ou 

telefone para trajetos e valores. 

 Alteração de Período ou Apto: solicitar por e-mail (sujeita à: mudanças 

nas tarifas e disponibilidade). 

 

 

 

 



Camping  

 

 

Área de camping 

 

Haverá área de Camping com serviço de bar e cozinha no local do evento, 

Clube de Parapente do Vale – CPV. Contato (0XX47) 9977-3471 com 

Vandinei. 

 

A área de camping é perfeita para quem gosta de curtir a natureza sem 

perder a comodidade de usufruir tudo o que o local do evento oferece, 

(Trilhas, vôo livre, caiaque, skate, parque infantil) em um amplo e belo 

espaço destinado para acampamento. 

Área gramada com completa estrutura de banheiros, chuveiros, pontos de 

energia, água e iluminação.  

 

 Valor do camping : R$ 20,00 por pessoa, não incluso café da manhã 

 

 

 

 

 
 

 



Outras opções de hospedagem 

 

Hotel Gracher 

 

 

 Endereço: Avenida Cônsul Carlos Renaux, 56 - Centro 1, Brusque/SC, 

CEP 88350-002 

 Telefone: (47) 3351-1644 – com Sérgio 

Diária de R$ 130,00 em  quarto single com café da manhã incluso  

Diária de R$ 190,00 em  quarto duplo com café da manhã incluso  

Diária de R$ 250,00 em  quarto triplo com café da manhã incluso  

 

* Garagem e cortesia de cinema 

** o Hotel Gracher fica a aproximadamente 20 km do local do evento 

 

 

9 – ALIMENTAÇÃO 

 

Haverá almoço no local do evento, Clube de Parapente do Vale – CPV ao 

custo de R$ 22,00 por pessoa (buffet livre), não incluindo bebidas. O 

cardápio consiste em comida caseira com arroz, feijão, maionese, massas, 

três opções de carnes e saladas. 

Também haverá café colonial ao custo de R$ 15,00 por pessoa. 

 



10 – OUTRAS OPÇÕES DE BARES E RESTAURANTES NA REGIÃO 

 

 

The Basement English Pub 

 
Bar 

Pratos variados e cervejas artesanais, ambiente 

rústico e vintage com bandas de rock para animar a 

noite. 

Endereço: R. Paul Hering, 35 - Centro, Blumenau - 

SC, 89010-050 

Telefone:( 47) 3340-0534 

Horário: Aberto · 18:00 – 01:00 

 

Empório Vila Germânica 
 

O Empório Vila Germânica se orgulha em ser um dos 

locais mais visitados por turistas que visitam o Vale 

do Itajaí. Localizado dentro do Parque Vila 

Germânica, em Blumenau (SC), onde acontece a 

Oktoberfest (maior festa alemã das Américas), o 

Empório reúne uma série de opções de gastronomia, 

compras e serviços. A Associação dos Lojistas da Vila 

Germânica é composta por 28 estabelecimentos. 

Os estabelecimentos do Empório Vila Germânica. Mais informações no telefone  

 

Endereço: Rua Alberto Stein, 199 – Velha 

Telefone: (47) 3329-0003. 

Horário: Funciona todos os dias (incluindo finais de semana e feriados). As lojas das 10h 

às 20h e os pontos de gastronomia das 11h às 23h 

 
 

Haito Sushi 

 
Restaurante Comida Japonesa 

Endereço: Rua São José, 253, sala 5, Centro – 

Gaspar/SC 
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Butiquin Wollstein 

 
Bar com petiscos e bebidas variadas, público de artes 

e cultura e paredes com saudações e desabafos 

boêmios. 

Endereço: R. Mal. Floriano Peixoto, 89 - Boa Vista, 

Blumenau - SC, 89010-500 

Telefone:(47) 9982-4292 

Horário:· 18:00 – 02:00 

 

 

Santo Bar 

 
Choop e Churrascaria 

Endereço: Avenida das Comunidades – Centro – 

Gaspar 

Horário: Aberto de segunda à Sábado das 18:00 – 

02:00 

 
 

 

 

 
 

 

Te Contei Pizzaria 

 

 
Endereço: Rua Coronel Aristiliano Ramos, n° 35, 

Centro – Gaspar/SC 

Telefone - 3332 2610 
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10 – TRANSPORTE 

 

O translado aeroporto – hotel – campo não será disponibilizado pela 

organização, sendo portanto, responsabilidade de cada participante. 

 

 

11 – CREDENCIAMENTO 

 

Estão abertas as inscrições a todos os atletas que desejarem participar, 

sem restrição, desde que obedecida às regras utilizadas nesta competição. 

 

O credenciamento será realizado durante a realização de Treino 

Oficial/Inspeção de equipamentos. 

 

Somente pessoas credenciadas terão acesso ao campo de competição. 

 

 

12 – ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO 

 

 

A organização da competição irá organizar um almoço de encerramento 

no local do evento, Clube de Parapente do Vale – CPV, para 

congraçamento entre os participantes. 

 

Gostaríamos de oferecer o almoço gratuitamente aos inscritos, contudo 

por restrições de recursos dispendidos para a organização de uma 

competição desta magnitude, a participação no almoço será opcional e 

terá um custo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por pessoa que deverá ser 

pago juntamente com a inscrição. As bebidas serão por conta de cada 

participante. Caso algum atleta deseje mais convites para o almoço, 

deverá solicitar no ato da sua inscrição. Após o período das inscrições, o 



valor do convite para o almoço de encerramento será de R$35,00 (trinta e 

cinco reais) e estará sujeito a disponibilidade. 

Nosso desejo é que todos os atletas possam participar e fazer desde um 

momento de descontração e comemoração, celebrando o esporte. 

 

 

13 – CONTATOS FCTA 

 

 Karla C. Zluhan Steinmetz – Secretária FCTA 

presidente.fcta@gmail.com 

 

 Fernando Wolff Swatowski – Vice Presidente da FCTA 

fws30@hotmail.com 

 

 Daniela Witkowsky Fagundes – Organização 

daniela.advocacia@terra.com.br  
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