Comitê de Árbitros – Reunião 03 – 2020
Data: 17/12/2020

Início: 19:30 horas

Término: 21:00 horas

Local: Videoconferência pelo Zoom
PARTICIPANTES
Membros do Comitê de Árbitros

Convidados

Presentes:
1. Alexandre Vecchio (AVP) – Árbitro

Presentes:
1.

Internacional WA e Presidente do
Comitê de Árbitros
2. Laís Machado Nunes (LMN) – Árbitra
Internacional WA
3. Ana Luiza de Mesquita (ALM) – Árbitra
Internacional Jovem WA – Suplente
4. Nabil Jasser Husein (NJH) – Árbitro
Internacional Candidato WA – Suplente
Ausência justificada:
1. Rubens Vasconcelos Terra Neto (RTN)

– Árbitro Interacional WA e VicePresidente do Comitê de Árbitros

PAUTA
1. Regras Barebow em Português: publicar.
2. O que olhar em um cartão de classificação dos Para-atletas: publicar.
3. 4 árbitros “Nacionais” formados pela WAAm: ações e prazos.
4. Caso Arbitragem no Brasileiro de Base: pagamento do prejuízo da CBTARCO e medidas
disciplinares.
5. Revisão do regulamento interno do Comitê: extensão de prazo.
6. Cursos 2021: conteúdo revisado.
7. Tradução dos guias para o Juri de Apelação – Procedimentos e Responsabilidades
8. Curso de formação de Field
9. Papo com os Chefes de Árbitros dos Brasileiros 2020 (Master, Aberto, Paralímpico e Base)
10. Estudos de Caso com Árbitros Nacionais
11. Definição da primeira reunião de janeiro

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

Página: 1 de 4

ATA
1. Regras Barebow em Português: publicar.
- AVP e LMN revisaram o documento e aprovaram.
Ações e Responsáveis:
- AVP publica/pede publicação no site da CBTARCO.
- AVP publica no Facebook e no WhatsApp dos Árbitros Nacionais.
2. O que olhar em um cartão de classificação dos Para-atletas – Publicar.
- AVP e LMN revisaram o documento e aprovaram.
Ações e Responsáveis:
- AVP publica/pede publicação no site da CBTARCO.
- AVP publica no Facebook e no WhatsApp dos Árbitros Nacionais.
3. 4 árbitros “Nacionais” formados pela WAAm: credenciamento e próximos passos.
NJH lembrou que Paula Figueiredo já participou do Brasileiro de Base.
Comitê registra que leu os relatórios do chefe de árbitros do Brasileiro de Base e a árbitra
Paula foi bem avaliada. Pode ser credenciada como Árbitra Nacional.
Ações e Responsáveis:
- Notificar a árbitra Paula Figueiredo sobre seu credenciamento como Árbitra Nacional.
- RTN emitir certificado de Árbitra Nacional para Paula Figueiredo. Atualizar também no
sistema de controle de árbitros.
- AVP incluir Paula no grupo do WhatsApp e no Facebook dos árbitros Nacionais.
- AVP incluir outros 3 árbitros no grupo do WhatsApp dos árbitros Nacionais e no Facebook,
mesmo eles ainda não tendo sido credenciados como Nacionais pelo Comitê e não tendo
direito a voto nas eleições de Fevereiro.
- AVP enviar e-mail aos 3 outros árbitros aprovados no curso da WAAm informando que
precisam participar de um Campeonato Brasileiro Outdoor, preferencialmente com
experiência de tiro alternado, como estágio prático para seu credenciamento como Nacional.
4. Caso arbitragem no Brasileiro de Base: pagamento do prejuízo da CBTARCO e
medidas disciplinares
- AVP recebeu cópia do e-mail do Comitê de Atletas.
- CBTARCO não respondeu questionamento sobre “qual o procedimento de reembolso,
quais os históricos de reembolsos por árbitros e onde está regulamentado que este tipo de
reembolso deve acontecer.”
- AVP relata que provavelmente vamos ter que aguardar a nova gestão para ver como
resolver o assunto com a CBTARCO.
Ações e Responsáveis:
- AVP pede mais prazo para revisar se o caso se encaixa no código de ética da CBTARCO.
- Comitê ainda deve avaliar medidas disciplinares a serem tomadas.
- Comitê pede que tema volte à primeira reunião de janeiro para reavaliação.
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5. Revisão do regulamento interno do Comitê: extensão de prazos.
- AVP informa que não conseguiu finalizar a revisão do regulamento.
Ações e Responsáveis:
- AVP pede até primeira reunião de janeiro para ter o regulamento finalizado.
6. Cursos 2021: conteúdo revisado
- ALM revisou parte de pré-competição do Moodle.
- ALM também revisou as últimas alterações dos by-laws.
Ações e Responsáveis:
- RTN Estabelecer uma agenda dos cursos para 2021.
7. Tradução dos guias para o Juri de Apelação – Procedimentos e Responsabilidades
- ALM se voluntariou para traduzir os 2 documentos da WA.
Ações e Responsáveis:
- ALM entrega a tradução na primeira reunião de janeiro.
8. Curso de formação de Field
- NJH levantou a importância de termos alguma formação sobre Field e 3D para a
arbitragem da CBTARCO. Lembrou que foi assunto da plataforma eleitoral da próxima
gestão e já houve conversas sobre uma possível competição
Ações e Responsáveis:
- Manter no radar.
9. Papo com os Chefes de Árbitros dos Brasileiros 2020 (Master, Aberto, Paralímpico e
Base)
- LMN sugeriu convidar os chefes dos árbitros dos campeonatos para trocar percepções e
buscar melhorias para os campeonatos de 2021.
- AVP lembrou que em competições Internacionais há os árbitros WA (geralmente de outros
países) e os árbitros locais (que muitas vezes são Continentais). Isso pode ser adotado
como formação de Nacionais nos Estados de realização dos Campeonatos Brasileiros.
Ações e Responsáveis:
- AVP vai convidar os chefes de árbitros dos 4 campeonatos principais Outdoor de 2020.
- Data: Reunião do Comitê em 7/1/2021.
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10. Estudos de Caso com Árbitros Nacionais
ALM e LMN sugeriram fazer uma reunião pelo Zoom com os árbitros Nacionais para fazer
uma discussão de um dos estudos de caso da WA ou algum caso mais próximo da realidade
das provas do Brasil.
Ações e Responsáveis:
- Retomar o assunto em janeiro.
- Escolher o caso.
- Marcar data.
- Enviar caso antecipadamente para os árbitros.
11. Definição da primeira reunião de Janeiro
Ações e Responsáveis:
- Dia 7/1/2021.

Foto da reunião

Brasil, 17 de dezembro de 2020.
Alexandre Vecchio Passerini
Presidente do Comitê de Árbitros CBTARCO
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