A Federação Paulista de Arco e Flecha tem a honra de convidá-lo para
o 42º Campeonato Brasileiro Adulto de Tiro com Arco e 10º Para Campeonato
Brasileiro de Tiro com Arco, que ocorrerão entre os dias 31 de outubro e 6 de
novembro de 2016, na cidade de Campinas.

Cidade a cerca de 100 km de São Paulo

Aeroporto a 17 km do centro –
Viracopos
10ª cidade mais rica do país
População: 1.164.098 habitantes
Área: 795.697km²
Clima: Tropical de Altitude
Temp. Média Anual: 20,7ºC
Incontáveis opções de lazer
Adepta à prática de esportes

Inspirado nos animais da Mata
Atlântica, floresta presente em parte do
território paulista, o símbolo escolhido para
ser o mascote da Federação Paulista de
Arco e Flecha é o Pica-Pau-de-TopeteVermelho, ave com as mesmas cores da
bandeira do Estado de São Paulo.

Baseada na arquitetura das cidades, a logomarca do 42º Campeonato
Brasileiro Outdoor faz referência aos pontos turísticos de Campinas e da
cidade sede da Federação Paulista (São Paulo).

A presença do arqueiro, em primeiro plano, demonstra a importância
dada pela organização a todos aqueles que participarão da competição,
atirando por cima de obstáculos, sempre buscando a excelência.

Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim (Parque Ecológico
de Campinas) – Campinas/SP

110 hectares de área verde provenientes
de um fantástico projeto paisagístico de
Burle Marx, integrando a natureza ao
concreto da cidade.

Round Classificatório
Arco Composto: Round Duplo 50 metros (72 flechas)
Arco Recurvo: Round Duplo (72 flechas)

Round Eliminatório Duplas Mistas
Participam da disputa eliminatória em Duplas Mistas as 16 melhores duplas ranqueadas por categoria
(pode haver mais de uma dupla por clube participante).

Round Eliminatório por Equipes
Participam da disputa eliminatória por Equipes as 16 melhores equipes por categoria (pode haver mais
de uma equipe por clube participante).

Round Eliminatório Individual
Participam da disputa eliminatória Individual os 64 melhores arqueiros em cada categoria (em caso de
empate na 64ª posição no Round Classificatório, será feito um shoot-off – Regras W.A.).

Os Campeões Brasileiros serão os vencedores do Round Eliminatório (combates) em suas formas
de disputa – Duplas Mistas, Equipes e Individual.
Atletas paralímpicos participarão do Round Classificatório e poderão classificar-se para os
Rounds Eliminatórios do Campeonato Brasileiro Outdoor (Duplas Mistas, Individuais e Equipes)
observando-se as mesmas condições dos demais participantes.

Round Classificatório
Atletas paralimpicos participam do mesmo Round Classificatório do 42º Campeonato Brasileiro
Outdoor.

Round Eliminatório Individual
Participam da disputa eliminatória individual os 32 melhores arqueiros paraolímpicos em cada
categoria (em caso de empate na 32ª posição no Round Classificatório, será feito um Shoot-off –
Regras W.A.).

Os Campeões Brasileiros serão os vencedores do Round Eliminatório Individual (combates).
Atletas paralímpicos podem entrar para a disputa dos Rounds Eliminatórios do
Campeonato Brasileiro Outdoor, desde que classifiquem-se entre os 64 melhores atletas em
sua respectiva categoria.

As credenciais serão entregues durante a realização do Treino Oficial / Inspeção de
Equipamentos.
Somente pessoas credenciadas terão acesso ao campo de competição.
Serão fornecidas tendas para devido sombreamento, mesas para montagem e
desmontagem de equipamentos e cadeiras para descanso.
A organização se compromete a fornecer água às pessoas credenciadas.
Pedimos aos participantes que relatem ao Diretor de Competição a ocorrência de
flechas perdidas, de forma a evitar possíveis acidentes.

31/10 (segunda-feira): treino livre
01/11 (terça-feira): treino oficial e abertura

02/11 (quarta-feira, feriado): classificatórios
03/11 (quinta-feira): combates equipes e duplas mistas até as semifinais
04/11 (sexta-feira): combates individuais até semifinais

05/11 (sábado): finais e, à noite, confraternização
06/11 (domingo): retorno das delegações
A Programação poderá sofrer alterações conforme a quantidade de arqueiros e
equipes inscritas.
A Programação detalhada será divulgada após o término das inscrições.

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 15 de agosto de 2016, diretamente pelo atleta, via ficha disponível
no site http://www.tirocomarco2016.com.br/adulto
O pagamento deverá ser feito por meio de depósito em conta e o comprovante enviado para o e-mail
secretaria@fpaf.esp.br
Federação Paulista de Arco e Flecha
CNPJ: 47.381.306/0001-07
Banco do Brasil

Agência: 6969-8

Conta Corrente: 16.242-6

Junto ao comprovante, pedimos aos inscritos que enviem a ficha presente no site para ativação da participação.
*Clubes com mais de uma equipe por categoria deverão informar a quantidade.

Valores das inscrições:
Individual: R$ 200,00 por competidor
Equipes: R$ 140,00 por equipe
Equipe mista: R$ 100,00 por equipe
Técnicos, avaliadores técnicos e demais oficiais: R$ 100,00 por oficial
Transporte: R$ 150,00 (Traslado Hotel/ Campo e Campo/Hotel) nos dias de treino oficial e competição. O valor deverá ser pago
juntamente com a inscrição.
Coquetel de encerramento: R$ 70,00 por pessoa (opcional).
Todos os atletas inscritos deverão estar filiados a entidades filiadas à World Archery.

Para garantir o conforto e a segurança, a Federação Paulista conveniou o seguinte hotel para o evento:
Vitória Hotel Concept Campinas
- Diária de R$ 300,00 em quarto single/duplo com café da manhã – acrescer 5% ISS + R$4,00 room tax
- Estacionamento: R$25,00 por dia
As reservas já podem ser feitas por meio dos contatos abaixo:
Vitória Hotel Concept Campinas (http://www.vitoriahoteis.com.br/concept/)
Reservas: de segunda a sexta das 8 às 19h

Fone: (19) 3755-8000

E-mail: reservascampinas@vitoriahoteis.com.br ou
vendascampinas@vitoriahoteis.com.br
- Somente para este hotel será possível optar pelo serviço traslado Hotel/Campo e Campo/Hotel ofertado pela organização

(pagamento à parte)**.
- As reservas devem ser feitas diretamente pelos interessados. A FPAF não se responsabilizará pelas reservas.
- O número de acomodações disponíveis é de 250, portanto, sugerimos que as delegações se antecipem em reservar sua
estadia
- No ato da reserva deve ser mencionado a participação do Campeonato Brasileiro de Arco e Flecha para aplicação de
Tarifa Acordo.
** Atletas paralímpicos que desejarem se hospedar em outro hotel, favor informar o nome e a localização para que seja disponibilizado
o traslado.

Para facilitar o transporte de atletas, oficiais e equipamentos, a FPAF disponibilizará
serviço de traslado entre o aeroporto de Campinas e o hotel conveniado e entre este
e o campo de competição.
Traslado opcional ida e volta entre Aeroporto de Campinas – Hotel Credenciado
estará disponível entre o Treino Livre (31/10) e Retorno das Delegações (6/11).
Traslado opcional ida e volta entre Hotel Credenciado – Campo de Competição estará
disponível entre o Treino Oficial (1/11) e Finais (5/11).

Os horários serão informados após o término das inscrições.
Valor por pessoa: R$ 150,00
O serviço será realizado por empresa terceirizada e deverá ser pago juntamente com a
inscrição.

A opção de transporte deve ser informada no ato da inscrição.
Atletas paralímpicos poderão solicitar o transporte independente do hotel em que se
hospedarão.

A organização da competição irá oferecer um Coquetel de Encerramento no hotel
conveniado (Vitoria Hotel) para confraternização entre os participantes.

Por motivos organizacionais a participação no Coquetel será opcional e terá um custo
de R$ 70,00 por pessoa (deverá ser pago junto à inscrição) .

Caso haja interesse em mais convites, pedimos ao participante que informe no ato da
inscrição a quantidade.

Apoio

Parceria

A organização da competição disponibilizará espaços para divulgação e comercialização
de produtos e serviços no entorno do local de competição.

Os espaços serão organizados em módulos de 2 x 2 metros, ao custo de R$ 500 por dia
cada um.

A organização avaliará a propriedade dos produtos e serviços em relação à natureza do
evento.

Para a reserva de espaços,
diretor.financeiro@fpaf.esp.br.

favor

entrar

em

contato

pelo

e-mail

Alexandra Silva (Vice Presidente)
(19) 99165.9572

Marcelo Pereira (Presidente)
(11) 99418.9998

Gisele Meleti (Assessora)

(11) 94739.3146

