
 
 

REGULAMENTO DAS SELETIVAS 2015 
  
Em todas as competições de 2015 que o Brasil for participar, a Comissão Técnica irá indicar 2 (dois) atletas 
previamente, que irão disputar a respectiva competição para a qual forem indicados sem a necessidade de 
participação em seletiva. 
Nos casos de competições que não há seletiva a indicação também será da Comissão Técnica. 
O(s) outro(s) atleta(s) serão convocados a partir de resultado de seletiva previamente comunicada e seguirá a 
seguintes programações e regras: 
  

Calendário das Seletivas 

Data Local Competição 

30 e 31 de janeiro e 01 de fevereiro CT Márica Classificatória PanAmericano de Santo Domingo 

06 a 08 de março CT Márica World Cup 1 -2 e PanAmericano 

16 a 19 de abril CT Márica Campeonato Mundial Cadete e Juvenil 

Os atletas que pontuarem nas etapas 1 e 2 da World Cup garantirão vaga para participarem das etapas 
3 e 4. Caso nenhum atleta pontue a Comissão Técnica decidirá quais serão os convocados. 


ESTRUTURA DA SELETIVA 
 

QUINTA-FEIRA – Treino Livre 



         SEXTA-FEIRA: 
09:00 – 11:00 = 2x 70m 
13:00 – 15:00 = 2x 70m 
Obs: Neste dia os atletas que atingirem as pontuações a seguir, receberão um bônus de 0,10 para cada 2x 
70m, média geral. 
-Masculino = 660 pontos 
-Feminino = 635 pontos 


         SÁBADO: 
08:30 – 12:30 = Combates um contra todos* 
15:00 – 18:30 = Combates um contra todos* 
   
*Os primeiros 8 (oito) colocados do ranqueamento irão realizar 7 (sete) combates cada um, entre si. Serão 
sempre 5 sets de 3 flechas + 1 Flecha de Morte por combate. O combate NÃO acaba ao se atingir 6 (seis) 
pontos. 
 
OBS: Para ambas as categorias será dado bônus da seguinte forma: 
- O ganhador de cada combate acima o igual de 28 para (para homem) e acima de 27 (para mulher) receberá            
0,01 a mais na média de cada set;    
- O ganhador na Flecha de Morte receberá 0,02 na sua média final do combate; 
- Estes bônus poderão acrescentar 0,49 na média final após todos os combates.  


         DOMINGO = SÁBADO 

 

IMPORTANTE: Ao participar da seletiva, o atleta estará automaticamente concordando com as regras da 
mesma e ainda estar ciente de que serão realizados no mínimo 144 disparos na sexta-feira e no mínimo 224 
disparos por dia no sábado e no domingo. 
Automaticamente o atleta também estará concordando que ao se classificar, deverá participar de um 
treinamento coletivo na semana que antecede a competição para a qual se classificou. 



 
Em caso de impossibilidade de participar do treinamento coletivo, o atleta classificado e o convocado 

previamente deve comunicar a CBTARCO com antecedência de 30 dias, para que seja feita uma nova 
convocação do primeiro reserva. 


