
Solicitação  de  Candidatura  
  
  
Nome:  Edson  Jin  Su  Kim  
Matrícula  CBTArco:  61001182011  
Data  de  nascimento:  21/08/1995  
Natural  de:  São  Paulo,  SP  
Residência  atual:  São  Paulo,  SP  
Clube  atual:  Círculo  Militar  de  São  Paulo  
Categoria:  Recurvo  Masculino  Adulto  

Principais  Títulos:  

Brasileiro  Adulto  2011  –  Medalha  de  prata  (90m)  e  medalha  de  bronze  (combate)  
Brasileiro  Adulto  2012  –  Medalha  de  prata  (combate)  
Brasileiro  Adulto  2014  –  4º  lugar  
Brasileiro  Adulto  2015  –  7º  lugar  
Brasileiro  Adulto  2016  –  9º  lugar  
Brasileiro  Adulto  2017  –  9º  lugar  
Jogos  Sul  Americanos  –  Medalha  de  prata  (equipe),  4º  lugar  (equipe  mista)  e  6º  lugar  (individual)  
Participação  em  Seletiva  Olímpica  –  7º  lugar  
Participação  em  Campeonatos  Pan  Americanos  –  Rosário  (2014)  e  Medellín  (2018)  
Participação  em  Mundiais  de  Base  –  Legnica  (2011)  e  Wuxi  (2013)  
Quadro  de  medalhas  representando  a  Seleção  Brasileira  (2011/2018)  –  16  medalhas  de  ouro,  5  medalhas  
de  prata  e  2  medalhas  de  bronze  

Razões  da  Candidatura:    

   Estou  me   candidatando   à   vaga   de   representante   de   atletas   da   CBTArco   com   a   finalidade   de  
melhorar  a  situação  dos  atletas  em  geral,  sejam  estes  profissionais  ou  não.  O  tiro  com  arco  se  tornou  uma  
parte  importante  da  minha  vida  desde  que  me  tornei  um  atleta  profissional  aos  14  anos  e,  desde  então,  
venho  amadurecendo  e  percebendo  quantas  coisas  poderiam  ter  sido  feitas  de  formas  melhores.  

   Nunca  imaginei  que  estaria  me  envolvendo  tão  cedo  com  a  política  do  tiro  com  arco,  porém  as  
situações  e  o   atual   cenário  do  esporte  estão  propulsionando  atletas   a   terem  mais   expressividade  no  
contexto  político  e,  por  consequência,  de  se  posicionarem  em  defesa  dos  seus  interesses.  Como  ainda  
pretendo  ser  um  atleta  de  alto  rendimento  por  muitos  anos  a  vir,  eu  farei  o  possível  para  melhorar  e  
evoluir  este  organismo  vivo  chamado  de  Tiro  com  Arco  do  qual  todos  nós  atletas  fazemos  parte.  Sejam  
estes  infantis  ou  masters,  composto  ou  recurvo,  olímpico  ou  paralímpico,  masculino  ou  feminino,  farei  o  
meu   melhor   para   que   nossos   ambientes   acolham   quem   pratica   por   diversão   e   facilitem   no  
desenvolvimento  por  quem  pratica  o  esporte  em  busca  do  alto  rendimento.    

     


