
 

FORMAÇÃO DA SELEÇÃO PERMANENTE BRASILEIRA  DE ARCO COMPOSTO 2022. 

 

1. Objetivo Principal  
 
Construir um conceito de seleção brasileira de arco composto  

 
2. Objetivos Meio  

 

• Melhorar o processo seletivo dos atletas que constituirão a seleção através de avaliações 

técnicas periódicas implementadas pelo técnico responsável e analisadas pela comissão 

técnica. 

• Conceder aos atletas integrantes da seleção maior suporte técnico. 

• Criar junto aos atletas uma rotina de treinos objetivando uma estabilização e posterior avanço 

gradativo e constante. 

• Fornecer equipamentos aos atletas da Seleção para que os atletas conforme a disponibilidade 

orçamentária da BRASIL ARCO. 

• Com a criação de uma seleção brasileira de arco Composto também será possível participar de 

mais projetos voltados ao alto rendimento, assim como dará oportunidade de conseguir 

parcerias e patrocínios para dar maior apoio aos atletas da seleção. 

• Participação em campeonatos internacionais. 

 

3. Justificativa:  
 

A existência de uma seleção brasileira de arco Composto será uma referência e um dos objetivos 
principal na carreira do atleta de alto rendimento, seja para se manter na mesma, ou para fazer 
parte da Seleção. Com isso, este modelo irá exigir do atleta foco e dedicação constantes a 
modalidade que por fim o deixará mais bem preparado, técnica e psicologicamente, para as 
competições do alto rendimento. O modelo empregado anteriormente gerava um resultado 
pontual e afastava o preparo do atleta da Confederação. Contudo com a nova gestão em seu 
plano estratégico está focado em ter um melhor suporte e desenvolvimento técnico dos atletas. 

 

 



 
 

4. Benefícios Gerados:  
 
• Manutenção de uma equipe bem consolidada e devidamente entrosada 
• Melhor relacionamento entre os integrantes da seleção 
• Maior organização na preparação dos atletas 
• Maior planejamento na preparação dos atletas 
• Maior suporte técnico aos atletas 
• Possibilidade de participação em novos projetos e patrocínio para a modalidade. 
• Aumento na entrega dos atletas com a modalidade 
• Alcance de um nível técnico superior de forma estável e controlada 

5. Quanto a Formação  

No início a BRASIL ARCO irá formar a equipe de tiro com arco Composto  com 8 atletas efetivos e 

4 atletas suplentes aos quais poderão se tornar efetivos caso a comissão técnica achar necessário. 

As vagas efetivas para a formação da primeira equipe serão distribuídas da seguinte forma  

As vagas serão distribuídas da seguinte forma durante a seletiva de formação da equipe 

permanente de arco Composto, nos quais serão classificados do maior para o menor conforme o 

regulamento da seletiva . 

 

4 Composto Masculino efetivos + 2  Composto Masculino Suplentes 

4 Composto Feminino efetivos + 2  Composto suplentes  Suplentes 

 

Os atletas Suplentes poderão se tornar efetivos caso a comissão técnica achar necessário ou pela 

vacância de um membro efetivo. 

 

Caso haja a necessidade de uma renovação da seleção permanente ou parte dela  durante o ano 

de 2022 a comissão técnica poderá a qualquer momento fazer a substituição necessária da equipe 

por meio de uma seletiva ou por escolha da comissão técnica. 

 



 

 

6. Regulamento da Seleção Brasileira de Arco Composto 
 

6.1 Para cada competição internacional, haverá um processo seletivo que pode ser Open (todos 

os atletas podem participar) ou fechada (somente para os atletas da seleção podendo ou não 

ser aberto aos atletas suplentes.) 

 

6.2 Este processo seletivo poderá ser feito por 3 formas:  

 
a) por uma seletiva 

b) por escolha da comissão técnica 

c) por seletiva e escolha da comissão técnica. 

 
6.3 Caso seja realizado uma Seletiva como parte do processo seletivo, esta seletiva terá um 

regulamento próprio no qual a comissão técnica irá publicar com antecedência de 45 dias antes 

do evento, informando o índice mínimo e o regulamento da seletiva. 

 
6.4 O atleta da seleção brasileira poderá ser substituído por outro atleta ou excluído da seleção 

brasileira de arco composto a qualquer momento pela CBTARCO, sendo o atleta notificado 

sobre o motivo da substituição que pode ser como por exemplo e não limitado a esses 

exemplos abaixo:  

 
1- Índice técnico insatisfatório 

2- Indisciplina 

3- Não cumprimento das metas 

4- Não cumprir com o plano de trabalho e treinamento feito pelo técnico. 

5- Fazer postagens no meio virtual na qual atente contra a imagem, honra, e seriedade da BRASIL 

ARCO, COB, CBCP e seus respetivos técnicos, funcionários e Diretoria executiva. 

6- Não cumprir com as designações dadas pelos chefes de missões. 

7- Não seguir os regulamentos, normativas, regimentos e manuais da Brasil Arco , WA,COB, WADA 

,ABCD. 

8- Criar um clima hostil e de desunião entre a equipe de atletas e comissão técnica. 

9- Não comparecimento em treinamentos e competições quando assim for solicitado ou 

convocado pela comissão técnica. 

10- Suspensão por Doping  



 
 

7. Quanto a Duração da Seleção  
 

A Duração da Seleção brasileira de arco composto será da data de sua formação até o dia 31 de 
dezembro de 2022 meses, sendo que o prazo poderá ser prorrogado conforme determinação e 
necessidades da BRASIL ARCO. 
 
Caso haja a necessidade de uma renovação da seleção permanente total ou parte dela  durante o 

ano de 2022 a comissão técnica poderá a qualquer momento fazer a substituição necessária da 

equipe por meio de uma seletiva ou por escolha da comissão técnica. 

8. Quanto a Elegibilidade  
 

              Para ser elegível a Seleção Brasileira o atleta tem que: 

a) Ser um cidadão brasileiro; 
b) Estar registrado na World Archery como atleta brasileiro ( competindo pelo Brasil) 

 

c) Estar filiado a CBTARCO e a uma Federação filiada a BRASIL ARCO. 
 
d) Não ter pendências financeiras com as Federações filiadas a CBTARCO e com a BRASIL ARCO 

 
e) O atleta estar devidamente ativo e inscrito na federação filiada e na BRASIL ARCO  

 

f) Os atletas concordarem em cumprir as regras e regulamentos da CBTARCO , COB, WA, ABCD e 

WADA. 
 

g) Os atletas concordam em realizar qualquer avaliação médica, exames laboratoriais e clínicos 

para fornecer maiores informações de diagnóstico médico para fins de avaliação física, clínica,  

técnica e psicológica . 
 

h)  O atleta que não cometeu qualquer delito de doping sob as políticas de antidoping da 

BRASIL ARCO, CPB, COB ou a World Antidoping Agency (WADA), IPC e ABCD a menos que o 

atleta tenha sido sancionado pela violação e tenha completado a sanção imposto; 

 
i)   Não estar cumprindo medidas disciplinares e suspensões pela Federação Filiada, BRASIL 

ARCO, COB, WA, WADA, ABCD. 



 

9. Regras da Seletiva para ingressar na seleção brasileira de arco 
composto.  

 

No início a BRASIL ARCO irá formar a equipe de tiro com arco Composto  com 8 atletas efetivos e 

4 atletas suplentes aos quais poderão se tornar efetivos caso a comissão técnica achar necessário. 

 

As vagas serão distribuídas da seguinte forma durante a seletiva de formação da equipe 

permanente de arco Composto, nos quais serão classificados do maior para o menor conforme o 

regulamento da seletiva . 

 

4 Composto Masculino efetivos + 2  Composto Masculino Suplentes 

4 Composto Feminino efetivos + 2  Composto Feminino  Suplentes 

 

              O resultado da Seletiva será a somatória das pontuações do Classificatório ( round duplo  

              de 50 metros ) e combates em 2 dias de campeonato conforme tabelas 1 e 2  :  

 

             1⁰ dia - Pontuação referente a colocação do atleta no Duplo 50 Metros (tabela 1) Mais a   

                           Pontuação referente a colocação do atleta no combate direto com chaveamento  

                           dos 8 primeiro colocados no classificatório  (Tabela 2) 

⁺ 
             2⁰ dia - Pontuação referente a colocação do atleta no Duplo 50 Metros (tabela 1) Mais  

                           Pontuação referente a colocação do atleta no combate direto com chaveamento  

                           dos 8 primeiro colocados no classificatório  (Tabela 2) 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.1 Nos dias de competição indicados será realizado um DUPLO 50 metros, os 8 primeiros colocados 
receberão a seguinte pontuação: 

 

                                                                  (Tabela 1) 

Pontuação referente a colocação 
do atleta no Duplo 50 metros  

Colocação Pontuação 

1º 8 

2º 7 

3º 6 

4º 5 

5º 4 

6º 3 

7º 2 

8º 1 

 

9.2 No caso de empate na pontuação dos atletas apos o round duplo dos 50 metros será 
realizado um Shoot-off entre os atletas para decidir o Vencedor e a sua devida colocação no 
round classificatório duplo 50 metros. 

 

9.3 Em seguida os primeiros 8 (oito) primeiros colocados do duplo 50 metros irão realizar um 
combate com o formato da WA que é a mesma usada nos campeonatos Brasileiros da BRASIL 
ARCO , os atletas receberão as       seguintes pontuações conforme a sua classificação no 
combate. 

 

(Tabela 2) 

Pontuação referente a colocação do 
atleta no combate  com chaveamento 

dos 8 primeiro colocados no 
classificatório duplo 50 metros 

Colocação Pontuação 

1º 8 

2º 7 

3º 6 

4º 5 

5º 4 

6º 3 

7º 2 

8º 1 



 

9.4 Caso haja empate na pontuação dos combates nas posições de 5⁰,6⁰,7⁰ e 8⁰ lugar os atletas 
tomarão o mesmo lugar na lista e terão o mesmo bônus  sendo que o próximo atleta na 
classificação terá a pontuação adaptada pelo número de atletas: 
 
 exemplo :  

Atleta 1 140 pontos no combate  5⁰ posição  4 pontos referente ao 5⁰  lugar   

Atleta 2 140 pontos no combate  5⁰ posição  4 pontos referente ao 5⁰  lugar   

Atleta 3 139 pontos no combate  7⁰ posição  2 pontos referente ao 7⁰  lugar   

Atleta 4 135 pontos no combate  8⁰ posição  1 pontos referente ao 8⁰  lugar   

 

Local da Seletiva : Campo do Círculo Militar de Campinas – Campinas/SP 
Valor: R$100,00 (Não será cobrado dos primeiros 08 atletas do 47º Campeonato Brasileiro   
            Adulto 2021) 

Agenda da Seletiva: 

o 27/01/2022: Treino Livre 
o 28/01/2022. Treino oficial + Inspeção de equipamento; 
o 29/01/2022: Dia de Competição (Duplo 50 + Combate); 
o 30/01/2022: Dia de Competição (Duplo 50 + Combate); 

 

Ao final dos dias de competição serão somadas as pontuações obtidas e estabelecida a colocação final 

com os classificados conforme exemplo abaixo : 

Colocação Pontuação 
Classificatório 

dia 1 

Pontuação. 
Combate 

dia 1 

Pontuação 
Classificatório 

dia 2 

Pontuação. 
Combate 

dia 2 

TOTAL Vagas  

1º 8 5 7 7 27 EFETIVO 

2º 5 7 8 6 26 EFETIVO 

3º 6 8 6 5 25 EFETIVO 

4º 2 6 4 8 20 SUPLENTE 

5º 7 4 5 3 19 SUPLENTE 

6º 4 3 3 4 14  

7º 3 2 2 1 8  

8º 1 1 1 2 5  

 

Em caso de empate na pontuação final geral entre os atletas disputando as vagas efetivas e suplentes  

será considerada válida para desempate a pontuação da soma das 144 flechas ( soma dos dois 

Rounds duplos de 50 metros classificatórios ), permanecendo o empate  será considerada a pontuação 

das primeiras 72 flechas( primeiro round duplo 50 metros Classificatório ) se mesmo assim ainda se 

mantiver empate será decidido por um shoot-off entre os atletas empatados para decidir o vencedor e a 

sua devida posição final da seletiva. 



 

IMPORTANTE: 

• Ao participar da seletiva, o atleta estará concordando com as regras da mesma; 

• Atentar que o participante ao ingressar no evento está ciente e em concordância com os 

protocolos de biossegurança publicados pela CBTARCO e suas sanções em caso de 

descumprimento; 

• Este documento poderá sofrer alterações. 


