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Seletiva	
Local:	Goiânia	-	GO	

					Data:	21	a	23	de	julho	de	2017	
	
A	 Seletiva	 definirá	 os	 representantes	 brasileiros	 na	 categoria	 Arco	
Composto	Juvenil	para:	

	
	

Campeonato	Mundial	Juvenil		-	Rosário	–	Argentina,	
competição	a	ser	realizada	entre	os	dias	02	a	08/10/2017.	
	
	

	
*	A	Seletiva	Juvenil	será	realizada	simultânea	à	realização	da	Seletiva	2	Arco	
Composto	 Adulto.	 O	 atleta	 Juvenil	 poderá	 disputar	 as	 2	 Seletivas	
simultaneamente,	pois	o	Round	Duplo	50	metros	classificatório	valerá	para	
ambas	 e	 a	 disputa	 de	 Robin	 Round	 acontecerá	 em	 horário	 diferenciado	
entre	as	categorias	Juvenil	e	Adulto.	
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Critérios	de	classificação	

Campeonato	Mundial	Juvenil	–	Rosário,	Argentina		
	
Número	de	vagas:	3	vagas,	sendo:	
-	 Composto	 Feminino:	 1	 atleta,	 sendo	 1	 vaga	 para	 a	 primeira	 colocada	 na	
Seletiva.	
-	 Composto	 Masculino:	 2	 atletas,	 sendo	 1	 vaga	 para	 o	 primeiro	 colocado	 na	
Seletiva	e	1	vaga	por	decisão	da	Comissão	Técnica.	

	
Para	 se	 classificar	 automaticamente,	 o	 atleta	 deverá	 atingir	 pelo	menos	

uma	 vez	 o	 Índice	Mínimo	de	 Pontos,	 seja	 no	Round	 Duplo	 50	m	 ou	 na	Média	
Robin	Round,	conforme	tabela	de	índices:	

	

	Tabela	de	índices	 Round	Duplo	50	m	 Média	–	Robin	Round	
Composto	Masculino	 666	pontos	 Maior	ou	igual	a	143	pontos	
Composto	Feminino	 660	pontos	 Maior	ou	igual	a	140	pontos	

*	 O	 Índice	 poderá	 ser	 diminuído	 pela	 Comissão	 Técnica	 em	 virtude	 de	 condições	 climáticas	
adversas.		

	

Caso	 os	 vencedores	 da	 Seletiva	 não	 atinjam	 algum	 dos	 índices	
estabelecidos,	 ficará	 a	 cargo	 da	 Comissão	 Técnica	 a	 convocação	 ou	 não	 do(s)	
atleta(s).	 Ou	 ainda,	 caso	 em	 alguma	 das	 categorias	 não	 se	 atinja	 o	 número	 de	
vagas	 disponíveis	 pelo	 fato	 dos	 atletas	 não	 alcançarem	 o	 Índice	 Mínimo	
estabelecido,	poderá	a	Comissão	Técnica	remanejar	vagas	de	uma	categoria	para	
outra	(mesmo	entre	atletas	que	não	tenham	atingido	o	índice)	para	melhor	nível	
técnico.	Como	exemplo:	
	
Número	de	vagas	disponíveis:	
Composto	Masculino	–	2	vagas	
Composto	Feminino	–	1	vaga	
Resultado	da	Seletiva:	
Composto	Feminino	–	1	atleta	sem	índice	
Composto	Masculino	–	2	atletas	com	índice	

	
Neste	 caso,	 ao	 invés	 de	 levar	 uma	 atleta	 de	 Composto	 Feminino	 que	 não	 tenha	 atingido	 o	
índice,	poderá	a	Comissão	Técnica	levar	mais	uma	atleta	de	Composto	Masculino	que	também	
não	 tenha	atingido	o	 índice	e	 formar	uma	equipe,	desta	maneira	a	 convocação	 seria	 formada	
por:	
Composto	Masculino	–	3	atletas	convocados.	
Composto	Feminino	–	sem	representante.			
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Formato	da	Seletiva	

	

	
1.	Round	Duplo	50	metros	–	72	flechas	

	

Será	disparado	um	Round	Duplo	 50	metros	 (72	 flechas	–	12	 séries	de	6	
flechas)	 e	 serão	 atribuídos	 pontos	 no	 Ranking	 Final	 da	 Seletiva	 para	 os	 8	
primeiros	colocados.		

Desta	disputa,	os	4	melhores	colocados	avançam	automaticamente	para	o	
Robin	Round,	conforme	tabela	1:	

	
Tabela	1	

Classificação	 Pontos	
1o	Colocado	 4,0	
2o	Colocado	 3,0	
3o	Colocado		 2,0	
4o	Colocado	 1,0	

	

	 Shoot-off	 Round	 Duplo	 50	m:	 caso	haja	um	empate	na	5a	 colocação	do	
Round	Duplo	50	metros,	deverão	os	atletas	disparar	uma	flecha	Shoot-off	(Flecha	
de	desempate)	para	definição	da	posição	do	atleta.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ranking	Round	Duplo	50	m	/	Bônus		+		Robin	Round		+		Ranking	Médias	Robin	Round	/	Bônus	
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1.1.	Bonificação	–	Round	Duplo	50	metros		
	
Os	 atletas	 que	 ao	 final	 do	 Round	 Duplo	 50	 metros	 alcançarem	 as	 faixas	 de	
pontuação	conforme	Tabela	2	receberão	bonificação:	
	

Tabela	2	
Composto	Masculino	
Pontuação	 Bônus	
Maior	ou	igual	a	690	pontos	 2,0	
De	686	a	689	pontos	 1,5	
De	681	a	685	pontos	 1,0	
De	678	a	680	pontos	 0,5	

	Composto	Feminino	
Pontuação	 Bônus	
Maior	ou	igual	a	677	pontos	 2,0	
De	673	a	677	pontos	 1,5	
De	669	a	672	pontos	 1,0	
De	664	a	668	pontos	 0,5	
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2.	Robin	Round	
	
Formado	por	4	arqueiros,	sendo:	
	

4	primeiros	colocados	Round	Duplo	50	metros	
	

No	Robin	Round,	cada	atleta	fará	3	combates,	sendo	um	combate	contra	
cada	um	dos	outros	classificados.		

	
Caso	haja	menos	de	quatro	atletas	em	uma	categoria,	também	ocorrerá	a	

disputa	de	3	combates.	Neste	caso	cada	atleta	disputará	contra	cada	um	de	seus	
adversários,	além	de	disputar	versus	Bye	até	se	completar	3	disputas.	

	
Por	exemplo,	no	caso	de	apenas	3	atletas	em	uma	categoria	serão:	
2	combates	versus	Adversários	+	1	combate	versus	Bye	
	
Os	combates	contra	Bye	deverão	ser	pontuados	com	a	presença	do	juiz	da	

competição	e	as	 respectivas	pontuações	entram	no	cálculo	de	Média	Geral	 em	
Combates.		
	

Cada	vitória	em	combate	do	Robin	Round	valerá	1	(um)	ponto	no	Ranking	
Final	da	Seletiva.		
	

Em	caso	de	empate	no	combate,	este	é	decidido	em	flecha	de	desempate	
para	 atribuição	 do	 ponto	 por	 vitória	 ao	 vencedor.	 Neste,	 caso	 a	 flecha	 de	
desempate	tem	a	exclusiva	função	de	definir	o	vencedor	do	combate,	não	sendo	
computado	os	pontos	dessa	flecha	para	cálculo	da	Média	Geral	em	Combates.			

	
Caso,	após	o	início	do	Robin	Round,	algum	atleta,	que	já	tenha	disputado	

algum	combate,	 venha	a	desistir	da	disputa,	os	demais	atletas	que	disputariam	
contra	o	atleta	desistente	deverão	obrigatoriamente	disparar	as	15	flechas	para	
contabilização	 de	 média	 e	 receberão	 o	 ponto	 pela	 vitória	 normalmente.	 Os	
combates	 anteriormente	 disputados	 pelo	 atleta	 desistente	 continuam	 válidos,	
tanto	 para	 o	 cálculo	 da	 média	 quanto	 na	 contagem	 de	 ponto	 por	 vitória	 ou	
derrota.	
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2.1.	Classificação	–	Média	Robin	Round	
	
Também	 será	 feita	 uma	 classificação	 com	 as	 médias	 obtidas	 nas	 disputas	 do	
Robin	 Round	 e	 atribuídos	 pontos	 no	 Ranking	 Final	 da	 Seletiva	 conforme	 o	
exemplo	da	tabela	4:	
	

Tabela	4	-	Exemplo	
Atleta	 Média	em	combates	-	Robin	Round	 Pontos	
1o	Lugar	 145,52	pontos	 4,0	
2o	Lugar	 144,00	pontos		 3,5	
3o	Lugar	 143,33	pontos		 3,0	
4o	Lugar	 141,20	pontos		 2,5	

	
Caso	 haja	 menos	 de	 4	 atletas	 disputando	 o	 Robin	 Round,	 a	 média	 de	

combates	deverá	ser	contabilizada	pelos	3	combates	disputados.	Disputas	versus	
Bye	também	entram	na	contabilização	da	média.	
	

As	flechas	de	desempate	(Shoot-off)	não	entram	no	cálculo	de	média	em	
combates.	
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2.2.	Bônus	–	Média	Robin	Round	
	
Será	calculada	a	média	de	pontuação	dos	combates	de	cada	atleta	(com	2	casas	
decimais)	e	atribuída	bonificação	no	Ranking	Final	da	Seletiva	conforme	Tabela	5:	
	
Tabela	5	
Composto	Masculino	
Pontuação	 Bônus	
Média	maior	ou	igual	a	149,00	pontos	 4,0	
Média	de	148	a	148,99	pontos	 3,0	
Média	de	147	a	147,99	pontos	 2,5	
Média	de	146	a	146,99	pontos	 2,0	
Média	de	145	a	145,99	pontos	 1,5	
Média	de	144	a	144,99	pontos	 1,0	
Média	de	143	a	143,99	pontos	 0,5	

	 	
Composto	Feminino	
Pontuação																																																																																												Bônus	
Média	maior	ou	igual	a	147,00	pontos	 4,0	
Média	de	146	a	146,99	pontos	 3,5	
Média	de	145	a	145,99	pontos	 3,0	
Média	de	144	a	144,99	pontos	 2,5	
Média	de	143	a	143,99	pontos	 2,0	
Média	de	142	a	142,99	pontos	 1,5	
Média	de	141	a	141,99	pontos	 1,0	
Média	de	140	a	140,99	pontos	 0,5	
	
Desistência	–	Robin	Round	
	

Caso	haja	desistência	de	algum	atleta	durante	a	disputa	do	Robin	Round,	
mesmo	que	em	razão	de	quebra	de	equipamento,	e	este	fique	impossibilitado	de	
realizar	os	sete	combates	programados,	a	sua	média	considerará	os	resultados	de	
todos	 os	 combates	 que	 ele	 deveria	 participar,	 recebendo	 zero	 ponto	 por	 cada	
W.O.	 verificado.	 Os	 adversários,	 por	 sua	 vez,	 atirarão	 versus	Bye,	 devendo	 ser	
pontuados	com	a	presença	do	juiz	da	competição	e	os	seus	resultados	entrarão	
no	 cálculo	 de	Média	 Geral	 em	 Combates,	 inclusive	 com	 direito	 aos	 pontos	 de	
bonificação.	 	
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3.	Ranking	Final	da	Seletiva		
Ao	final	da	seletiva	serão	somados	os	pontos	obtidos	em	cada	etapa	juntamente	
com	os	respectivos	bônus.		
	
Ranking	Final	da	Seletiva	é	formado	por:	
-	Pontos	obtidos	pela	posição	de	classificação	do	Round	Duplo	50	m	
-	Pontos	obtidos	por	bônus	de	acordo	com	a	pontuação	do	Round	Duplo	50	m	
-	Pontos	obtidos	por	número	de	vitórias	em	combates	na	disputa	de	Robin	Round	
-	Pontos	obtidos	pela	posição	de	classificação	da	Média	Robin	Round	
-	Pontos	obtidos	por	bônus	de	acordo	com	a	pontuação	média	do	Robin	Round	
	
3.1.	Critérios	de	Desempate	-	Ranking	Final	da	Seletiva	
	

Em	 caso	 de	 empate	 entre	 dois	 ou	 mais	 atletas	 no	 total	 de	 pontos	 do	
Ranking	Final	da	Seletiva,	será	utilizado	como	critério	de	desempate:	

	
1o	Critério	de	desempate	–	Melhor	pontuação	obtida	na	Média	Geral	no	Robin	
Round	(com	duas	casas	decimais)	

	
2o	 Critério	 de	 desempate	 –	 Caso	 persista	 o	 empate	 no	 1o	 critério,	 será	
considerado	vencedor	o	atleta	com	melhor	pontuação	obtida	no	Round	Duplo	50	
metros.	

	
3o	 Critério	 de	 desempate	 -	 Caso	 ainda	 persista	 o	 empate	 no	 2o	 critério,	 será	
utilizado	 como	 critério	 final	 o	 resultado	 do	 confronto	 direto	 entre	 os	 atletas	
empatados,	 quando	 do	 enfrentamento	 entre	 eles	 no	 Robin	 Round.	 Como	
exemplo,	 se	 há	 um	 empate	 no	 Ranking	 Final	 da	 Seletiva	 na	 3a	 posição	 entre	
Atleta	A	e	Atleta	B	e	o	resultado	do	combate	no	Robin	Round	entre	ambos	foi	
Atleta	A	144	x	144	Atleta	B,	e	o	Atleta	B	venceu	a	flecha	de	desempate	(Shoot-
off)	por	10	x	9,	será	classificado	como	o	3o	colocado	geral	da	Seletiva	o	Atleta	B.	
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4.	Programação	da	competição	
	
6a-feira	
09h00	–	17h30	-	Treino	Livre	
	
Sábado		–	Round	Duplo	50	m	(Simultâneo	à	Categoria	Arco	Composto	Adulto)	

08h30	–	08h55	-	Aquecimento	(3	séries	–	240	seg.)	
09h00	–	09h50	–	1o	Round	50	m	(36	flechas)		
10h05	–	10h55	–	2o	Round	50	m	(36	flechas)	
	
Sábado	(Tarde)	–	Robin	Round		
14h30	–	14h45	–	Aquecimento	(3	séries	–	120	seg.)	
14h45	–	Início	dos	combates	(3	combates	por	atleta)	
Tempo	estimado	por	combate	–	25	minutos	
Tempo	de	intervalo	entre	combates	–	7	minutos.	
	
A	programação	pode	ser	alterada		a	qualquer	momento		


