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Prezados	Atletas,		

	

	

A	Confederação	Brasileira	de	Tiro	com	Arco	–	CBTARCO	–	em	colaboração	com	Comitê	

Paralímpico	 Brasileiro	 –	 CPB,	 tem	 a	 honra	 de	 convidá-lo	 para	 o	 XIII	 Campeonato	 Brasileiro	

Paralímpico	de	Tiro	com	Arco,	que	ocorrerá	entre	os	dias	14	a	17	de	fevereiro	de	2019.	

	

Por	favor,	observe	o	cronograma	de	datas	para	a	inscrição,	organização	e	participação	

no	evento	nacional.		

	

Resumo	das	datas	importantes	para	a	competição:	

	

•	Inscrições	Iniciais:	14	a	31	de	dezembro	de	2018.		

•	Inscrições	Finais:	01	a	10	de	janeiro	de	2019.		

	

Além	de	ser	a	principal	competição	Paralímpica	do	Tiro	com	Arco	no	cenário	nacional,	

ocorrerá	paralelamente	à	este,	a	Seletiva	para	o	Campeonato	Mundial	Paralímpico	que	será	

realizado	na	cidade	de	´S-Hertogenbosch,	na	Holanda.	

	

Contamos	com	a	participação	dos	atletas	paralímpicos	do	Brasil	para	realizarmos	mais	

um	grande	evento	de	Tiro	com	Arco.	
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SÃO	PAULO	

	

	

A	 cidade	 de	 São	 Paulo	 é	 o	maior	 e	 o	 mais	 importante	 centro	 econômico	 do	 Brasil,	

assim	como	a	capital	da	cultura	na	América	Latina,	com	uma	oferta	de	lazer,	conhecimento	e	

entretenimento	sem	igual.	Uma	metrópole	tipicamente	urbana,	coberta	com	uma	vasta	área	

verde	distribuída	em	seus	incontáveis	parques	urbanos.	

A	gastronomia	é	rica	e	diversificada,	a	cidade	reúne	alguns	dos	melhores	restaurantes	

da	 América	 Latina	 e	 do	mundo,	 entre	 seus	mais	 de	 15	mil	 restaurantes	 e	 20	mil	 bares.	 Há	

opções	 nacionais	 e	 internacionais,	 que	 atendem	 a	 todos	 os	 bolsos.	 Além	 da	 culinária	 de	 52	

países,	São	Paulo	é	famosa	pelos	food	trucks	e	“feirinhas	gastronômicas”,	que	hoje	tomam	as	

ruas	da	cidade.	

	

CENTRO	DE	TREINAMENTO	PARAOLÍMPICO	BRASILEIRO	

	

O	 Centro	 de	 Treinamento	 Paraolímpico	 Brasileiro	 irá	 receber	 o	 XIII	 Campeonato	

Brasileiro	 Paralímpico	 de	 Tiro	 com	 Arco.	 Está	 localizado	 na	 Zona	 Sul	 de	 São	 Paulo,	 e	 tem	

instalações	 esportivas	 indoor	 e	 outdoor	 que	 servem	 para	 treinamentos,	 competições	 e	

intercâmbios	de	atletas	e	seleções	em	15	modalidades	paralímpicas.	

Além	 disso	 tem	 área	 residencial	 com	 alojamentos,	 refeitório,	 lavanderia	 e	 um	 setor	

administrativo	com	salas,	auditórios	e	espaços	de	apoio.	No	Centro	de	Treinamento	funciona	

também	a	sede	administrativa	do	Comitê	Paralímpico	Brasileiro	–	CPB	–	onde	atuam	mais	de	

200	profissionais	de	diversas	áreas.	

Em	2016	o	Centro	de	Treinamento	recebeu	a	Seleção	Brasileira	de	Tiro	com	Arco	para	

treinamentos	 e	 aclimação	 para	 os	 Jogos	 Paralímpicos	 Rio	 2016,	 aonde	 os	 atletas	 tiverem	

resultados	inéditos	e	importantes	para	a	modalidade	do	Tiro	com	Arco.	

	

Endereço:		 Rodovia	dos	Imigrantes	Km	11,5,	s/n	–	Vila	Guarani,	São	Paulo	–	SP.	

Aeroporto:		 Aeroporto	de	Congonhas	–	aproximadamente	8	km	

	 	 Aeroporto	de	Guarulhos	–	aproximadamente	39	km	
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HOSPEDAGEM	 &	 ALIMENTAÇÃO	 –	 Aos	 15	 primeiros	 inscritos,	 não	 residentes	 na	

Grande	São	Paulo,	teremos	acomodações,	com	pensão	completa	no	Residencial	do	CPB,	-	para	

o	 atleta	 e	 01	 (um)	 acompanhante/staff.	 	 	Havendo	 disponibilidade	 de	 reservas	 estas	 serão	

alocadas	pelo	critério	cronológico	de	inscrições.	

	

FORMATO	DA	COMPETIÇÃO	

-	XIII	Campeonato	Brasileiro	Paralímpico	de	Tiro	com	Arco	

Round	Classificatório	

• Categoria	Composto	Masculino	e	Feminino	Open	

-	Round	Duplo	50	metros	(72	flechas).	

• Categoria	Recurvo	Masculino	e	Feminino	Open	

-	Round	Duplo	70	metros	(72	flechas).	

• Categoria	W1	

-	Round	Duplo	50	metros	(72	flechas)	com	alvo	completo	de	80cm.	

• Categoria	VI	

-	Round	Duplo	30	metros	(72	flechas);	

	

Round	Eliminatório	Duplas	Mistas	

Participam	 da	 disputa	 eliminatória	 em	 Duplas	 Mistas,	 as	 duplas	 ranqueadas	 pela	

mesma	categoria	(pode	haver	mais	de	uma	dupla	por	clube	participante);	

	

Round	Eliminatório	por	Equipes	

Participam	 da	 disputa	 eliminatório	 por	 Equipes,	 as	 equipes	 ranqueadas	 pela	mesma	

categoria	(pode	haver	mais	de	uma	equipe	por	clube	participante).		

	

Na	categoria	W1	se	não	houver	disputas	por	Equipes,	os	atletas	podem	participar	das	

Equipes	do	Composto	Open	e	equipe	mista	composto.	

	 	



			XIII	CAMPEONATO	BRASILEIRO	PARALÍMPICO	2019	
			São	Paulo			-			14	a	17	de	Fevereiro	

	

	

Round	Eliminatório	Individual	

	

Participam	 da	 disputa	 eliminatório	 Individual	 os	 arqueiros	 ranqueados	 em	 cada	

categoria	de	acordo	com	as	Regras	World	Archery.	

	

Os	 Campeões	 Brasileiros	 serão	 os	 vencedores	 do	 Round	 Eliminatório	 (Combates)	 em	 suas	

formas	de	disputa	–	Duplas	Mistas,	Equipes	e	Individual.	

 

Será	 realizada	 classificação	 dos	 atletas	 que	 ainda	 não	 são	 classificados	 como	

Paralímpicos	ou	os	que	necessitam	ser	reclassificados.	A	classificação	será	pré-agendada.	Favor	

informar	no	ato	da	 inscrição	se	necessitam	da	classificação	e	ou	reclassificação,	pois	após	as	

inscrições	 será	 enviado	 o	 e-mail	 com	 os	 horários	 de	 cada	 atleta.	 Só	 participarão	 do	

Campeonato	Brasileiro	e	da	Seletiva	os	atletas	classificados.	Caso	o	atleta	não	seja	classificado	

e	 não	 informe	 previamente	 da	 necessidade	 de	 classificação/reclassificação,	 não	 haverá	

restituição	do	valor	da	inscrição. 

	

AGENDA	

14	de	Fevereiro	de	2019,	Quinta-Feira	

Treino	Oficial	(RMO,	RFO,	CMO,	CFO,	VI)	

Classificação	

Inspeção	de	Material	

Reunião	de	Capitães	

	

15	de	Fevereiro	de	2019,	Sexta-Feira	

Treino	Oficial	W1	

Round	Classificatório	(RMO,	RFO,	CMO,	CFO,	VI)	

	

16	de	Fevereiro	de	2019,	Sábado	

Round	Classificatório	W1	

Rounds	Eliminatórios	Campeonato	Brasileiro	Paralímpico	(todas	as	categorias)	
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17	de	Fevereiro	de	2019,	Domingo	

Seletiva	para	o	Campeonato	Mundial	Paralímpico,	todas	as	categorias	

	

*Após	 o	 termino	 das	 inscrições,	 um	 cronograma	 atualizado	 pode	 ser	 publicado	 pela	

organização	do	campeonato.	

	

	

INSCRIÇÕES	

Via	email:	campeonatoparalimpico2019@gmail.com,	com	requerimento,	indicando	a	categoria,	

se	já	é	classificado,	e	anexando	o	comprovante	de	depósito	para	conta:	CEF	1650-5,	Ag.	1244	-	

CBTARCO.	

Período	de	Inscrições:	

• 14	a	31	de	Dezembro	de	2018	

-	Individual:	R$	200,00	por	competidor.	

• 01	a	10	de	Janeiro	de	2019	

-	Individual:	R$	250,00	por	competidor.	

	

Não	 será	 cobrada	 a	 inscrição	 de	 equipes,	 técnicos	 e	 nem	 demais	 membros	 de	 apoio	 das	

equipes.	

Todos	os	atletas	inscritos	deverão	estar	filiados	a	CBTARCO.	

	

	

O	Regulamento	da	Seletiva	será	divulgado	em	anexo	a	este	convite	


