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XII Para Campeonato Brasileiro de Tiro
com Arco
3 a 6 de Maio de 2018, Brasília, DF

O CAMPEONATO

A Federação de Tiro com Arco do Distrito Federal, FETARCO-DF, tem o prazer de
convidá-los para mais uma edição do Para Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco.
Como sempre, além de ser um evento competitivo e que visa determinar os
melhores atletas de cada categoria, esta é mais uma oportunidade para reunir e
aproximar os principais atletas do nosso país, em um evento que proporcionará
muitas trocas de experiências e aprendizado.

O CAMPEONATO

Na sua 12a edição, trata-se não apenas de um torneio nacional, mas também da
seletiva que determinará a equipe que representará o Brasil no III Para PanAmericano de Tiro com Arco, que será realizado entre os dias 14 e 19 de Agosto de
2018, na cidade de Medellín, Colômbia.

A CIDADE
A cidade de Brasília é um importante centro do Tiro com Arco nacional e
oferece estrutura ímpar para sediar este campeonato.

O clima em Maio costuma ser bem ensolarado e com temperaturas amenas.
Perfeito para uma competição de tiro com arco.
Como cidade planejada, Brasília oferece a comodidade de ter um aeroporto de
nível internacional a apenas 15 minutos de carro do centro da cidade.
Esperamos que você consiga aproveitar para também conhecer um pouco da
capital do nosso país!

O CAMPO DE COMPETIÇÃO
A FETARCO-DF dispõe de um campo próprio, com boa infra-estrutura e em
uma ótima localização, dentro das dependências do Clube do Exército,
Sede Lago.
O campo encontra-se à apenas 11 minutos de carro do Setor Hoteleiro Sul,
e à 14 minutos de carro do Aeroporto Internacional de Brasília.
Endereço: Setor de Clubes Sul, Trecho 2, Lote 23. Brasília, DF.

HOSPEDAGEM
A organização do evento recomenda o hotel St. Paul Plaza. Este possuí
quartos adaptados à pessoas com deficiência, oferece conforto e ótima
localização na área central de Brasília.
O hotel encontra-se no Setor Hoteleiro Sul, localidade que concentra
também outras opções de hospedagem. Além disso, o Setor Hoteleiro Sul
está no centro de Brasília, próximo à Shopping Centers e também próximo
à Esplanada dos Ministérios, o centro administrativo do nosso país.

Endereço: SHS, Quadra 2, Bloco H. 70322-902. Brasília, DF
E-mail: reservasstpaul@plazabrasilia.com.br
Telefone: (61) 3319-3543

FORMATO DA COMPETIÇÃO
Serão disputadas as seguintes categorias: Open, W1 e Deficientes Visuais (VI Visually Impaired).
Todas as categorias do arco recurvo serão disputadas a 70m, e todas as
categorias do arco composto serão disputadas a 50m, com exceção dos
deficientes visuais (VI - Visually Impaired), que disputarão a 30m.
Para todas as categorias, a competição consistirá de duas etapas distintas:
- Round qualificatório de 72 flechas;
- Combates: individuais, por equipes e por equipes mistas. Todos os atletas e
equipes participarão dos combates;

A premiação do campeonato será de acordo com os combates.

CRONOGRAMA
•

Quarta-feira, 2 de Maio: Treino livre. O campo estará aberto na parte da tarde.

•

Quinta-feira, 3 de Maio: Treino oficial, inspeção de equipamentos e reunião de
capitães de equipe.

•

Sexta-feira, 4 de Maio: Round qualificatório (todas as categorias).

•

Sábado, 5 de Maio: Combates individuais, por equipes mistas e por equipes,
até semi-final.

•

Domingo, 6 de Maio: Finais.

Após o término das inscrições, um cronograma atualizado pode ser publicado pela organização do campeonato.

INSCRIÇÕES

Período de inscrições: 15 de Feveiro a 31 de Março de 2018.

Valor das inscrições: R$ 250,00 por atleta.
Não será cobrada a inscrição de equipes, técnicos e nem demais
membros de apoio das equipes.

INSCRIÇÕES
O pagamento das inscrições será feito exclusivamente via PagSeguro.

Seguir os seguintes passos:

1. Solicitar através do endereço de e-mail fetarcodf@gmail.com o link para
pagamento da inscrição.

2. Após receber o link, efetuar o pagamento. É possível pagar a inscrição com
cartão de débito, cartão de crédito (com opção de parcelamento) ou boleto
bancário.
3. Feito o pagamento, você receberá um e-mail com o comprovante do
pagamento. Salvá-lo em formato PDF.

4. Realizar a inscrição no site da CBTARCO, anexando o comprovante de
pagamento em PDF.

INSCRIÇÕES

Para acessar o formulário de inscrição no site da CBTARCO: ir para o endereço
www.cbtarco.org.br, na barra lateral direita selecionar a opção “Inscrições em
Eventos”. Em seguida, procurar pelo link do XII Para Campeonato Brasileiro de
Tiro com Arco e preencher o formulário.
Obs: para que o atleta possa se inscrever no site, é necessário que este atleta já tenha feito o
pagamento da anuidade da CBTARCO.

COMITÊ ORGANIZADOR

Para eventuais dúvidas, contatar:

•

FETARCO-DF
fetarcodf@gmail.com

•

Luis Felipe Paulinyi (Presidente FETARCO-DF)
paulinyi@icloud.com

•

Bernardo Oliveira (Diretor Técnico FETARCO-DF)
bsousa333@hotmail.com; (61) 98303-9977

