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FEDERAÇÃO MINEIRA DE ARCO E FLECHA 
Belo Horizonte, 12 de setembro de 2013. 

CAMPEONATO BRASILEIRO 2013 
Aos Clubes e Federações, 
 
Prezados, 
A Federação Mineira de Arco e Flecha elaborou este oficio com o intuito de esclarecer 
duvidas a respeito da organização e andamento do Campeonato Brasileiro de 2013. 
Sendo assim, Atletas e Dirigentes estão convidados a seguirem as orientações para os 
assuntos a seguir: 
 

1- Inscrições Campeonato Brasileiro 2013; 
2- Treino Oficial Categorias Composto Masculino e Feminino; 
3- Treinamento para Arqueiros de Composto Dia 13-11-2013 (Classificatório 

de Recurvo)  
4- Transporte Aeroportos – Hotéis 
5- Pacote Hotéis CVC 
6- Inscrições Paraolímpico 
7- Dados Depósito FMAF 
8- Ficha de Inscrição 

 
1- Inscrições Campeonato Brasileiro 2013 
A Diretoria da FMAF deliberou que as inscrições para o 39° Campeonato Brasileiro 
estarão prolongadas até a data de 01/10/2013. A razão desse adiamento seria 
atender a vários pedidos de clubes e federações. Favor checarem todas as 
orientações para cadastro e inscrição dos atletas no site: 
www.campeonatodetirocomarco.com.br e ou mande suas dúvidas aos emails de 
contato. Lembrando que as Federações Estaduais são as responsáveis pela 
inscrição dos atletas. 
   
2- Treino Oficial Categorias Composto Masculino e Feminino 
Atendendo a pedidos de Atletas da Categoria Composto a FMAF deliberou que os 
atletas (de composto somente) poderão optar por fazer a inspeção de equipamento no 
dia do Round Classificatório de Recurvo. Portanto, o treino oficial e vistoria de 
equipamentos continua marcado para a data de 12-11-2013 (parte da manhã), mas 
atendendo a pedidos de atletas, no dia 13-11-2013 haverá um juiz no campo oficial que 
atenderá arqueiros de composto que optem por chegar no dia 13 para a vistoria de 
equipamentos. IMPORTANTE: Os atletas de Composto que optarem por chegar no dia 
13-11-2013 perderão o direito de treinar no campo oficial, sendo apenas autorizados a 
treinar no campo da FMAF, que estará liberado este dia. 
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3- Treinamento para Arqueiros de Composto Dia 13-11-2013 (Classificatório de 
Recurvo)  
Aos atletas de composto que já estiverem na competição, e fizeram a inspeção de 
equipamento no dia 12-11-2013, e atletas que chegarem posteriormente, no dia 13 a 
FMAF deixará seu campo liberado para treinamentos na distância de 50 metros. Todas 
as informações sobre horário de treinamentos e quantidade de alvos serão repassadas 
na reunião de capitães de equipe. O campo da FMAF está localizado no anexo ao 
Ginásio do Mineirinho na região da Pampulha.   
Local: Avenida Abrahão Caran, S/N, área externa do Ginásio do Mineirinho, Pampulha, 
Belo Horizonte, MG. 
 
4- Transporte Aeroportos – Hotéis. 
A FMAF após analise de todas as possibilidades deliberou que não fornecerá 
transporte Aeroporto Confins/Pampulha- BH. O motivo é o transporte já estabelecido 
que é de baixo custo, alta qualidade e alta freqüência. Sendo assim, a orientação para 
todos os atletas é que peguem o transporte abaixo destacado (conexão aeroporto) que 
passa por um dos hotéis conveniados (Ouro Minas), além de passar também no 
Aeroporto da Pampulha, Rodoviária de BH e no Centro de BH. O custo de cada 
passageiro e de R$19,70. Qualquer duvida favor entrar em contato conosco e/ou 
acessar o site abaixo:  

  
http://www.conexaoaeroporto.com.br/ 
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Tabela de Horários  
 

 
 
 
5- Pacote Hotéis CVC 
Em contato com a companhia CVC, fomos informado de que não conseguiremos 
manter por mais tempo o bloqueio nos preços dos hotéis para o evento, então as 
pessoas que irão usar os pacotes do campeonato Brasileiro favor entrarem em contato 
com a Empresa (telefone abaixo) até a data limite de 15 de setembro de 2013. 
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6- Inscrições Paraolímpico 
As inscrições dos atletas paraolímpicos será pelos mesmos moldes da inscrição dos 
atletas do Campeonato Brasileiro Adulto. As pessoas deverão prosseguir ao site do 
campeonato e fazer as inscrições normalmente selecionando os atletas paraolímpicos 
qual campeonato desejam participar na hora do cadastro. Se os atletas foram participar 
dos dois campeonatos devem proceder com duas inscrições. Qualquer dúvida estamos 
a disposição. 
 
7- Dados Depósito FMAF 
Em relação aos dados para depósito dos valores da inscrição abaixo estão os dados 
atualizados: 
Banco Bradesco. Agência 1244 Conta Poupança: 27022-9 – CNPJ: 18319855/0001-45 
Lembrando a todos que os atletas deverão pagar as suas federações que deverão 
proceder com o cadastro como foi aprovado em assembléia. Após esse passo as 
federações deverão mandar uma relação de atletas cadastrados juntamente com o 
comprovante de depósito para a FMAF. 
 
8- Ficha de Inscrição 
É importante o preenchimento correto dos dados na ficha de inscrição pois a FMAF 
deseja fazer uma pesquisa que servirá para estabelecer um perfil dos atletas que 
praticam o esporte atualmente no Brasil, trazendo benefícios a todos os praticantes.  
 
Aproveitamos o ensejo, para enviar nossos protestos de elevada consideração. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

José Maurício Xavier 
Presidente 

 


