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Regulamento para Seletiva 2021 – Arco Composto 

Mundial Juvenil e Jogos Panamericanos da Juventude 
 
 
Seletiva Fechada – Arco Composto Juvenil 
Local:  CSP LA Archery 
Data: 07 a 12/06/2021 
 
A Seletiva definirá os representantes brasileiros para as seguintes 
competições: 
 

- Campeonato Mundial – Wroclaw, Polônia (09 a 15/08/2021) 
- Jogos Panamericanos da Juventude – Cali, Colômbia (25/11 a 

05/12/2021) 
 
Atletas convocados para a seletiva: 
 
Composto Masculino Juvenil:  

- César Hideki Nakazone de Almeida 
- Gabriel Nogueira Campos Guimarães 
 

Composto Feminino Juvenil:  
- Juliana de Fátima Gomes Pinho 
- Giulia Izabella Alcaino Jacob 

 
Técnico Avaliador: 

- Roberval F. dos Santos 
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Programação do Treino/Seletiva 
 
2a-feira 07/12 
11h00 – 16h00 – Regulagem de equipamentos 
 
3a-feira 08/12 
08h00 – 13h00 - Treino/regulagem de equipamentos 
 
4a-feira 09/12 
08h00 – 13h00 - Treino 
 
5a-feira 10/12 
08h00 – 13h00 – Seletiva – Round Duplo 50m 
 
6a-feira 11/12 
08h00 – 13h00 – Seletiva – Combates individuais 
 
 
 
* Serão selecionados dois atletas, sendo um feminino e um masculino 
para representar o Brasil nas competições supra citadas. 
 
 
Critério de classificação: 
 

Por se tratar de uma seletiva fechada, somente os atletas 
previamente convocados participarão da seletiva e deverão se confrontar 
conforme descrito a seguir: 
 

 
1. Round Duplo 50 metros – 72 flechas 

 
Será disputado entre os 2 atletas de cada categoria um Round Duplo 

50 metros (72 flechas) e será atribuído 2 pontos ao atleta que obtiver 
maior pontuação ao final do round duplo. 
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Caso haja empate ao final do Round Duplo, serão adotados os 
seguintes critérios de desempate: 

 
1- Maior contagem de 10 
2- Maior contagem de X 
3- Caso persista o empate, será disparada uma flecha de desempate, 

sendo considerada melhor pontuação ou a mais próxima do 
centro do alvo (conforme regras da WA) 

 
2. Combates 
 

Será disputado entre os 2 atletas de cada categoria. 
 
Os atletas se confrontarão no sistema “melhor de 5”, onde serão 

realizados 5 combates entre os dois atletas de cada categoria.  
 
Será atribuído 1 ponto para cada vitória. 
 
Caso haja empate em um combate, será realizado shoot-off 

conforme regras vigentes da WA. 
 

3. Ranking Final da Seletiva  
 

Ao final dos 5 combates, serão somados os pontos obtidos pelas 
vitórias nos combates aos pontos obtidos no Round Duplo 50. 

 
Somente os atletas com a maior pontuação total de cada categoria 

irão representar o Brasil nas competições em questão. 
 
 
São Paulo, 03 de junho de 2021. 
 
Atenciosamente, 
 

Roberval F. dos Santos 
Técnico Arco Composto 


