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O Campeonato
O CBI - Campeonato Brasileiro Interclubes de Tiro com Arco 3D , realizado em
parceria do CBC Comite Brasileiro de Clubes , e a CBTARCO – Confederação
Brasileira de Tiro com Arco, realizado e coordenado pelo Clube Esperia, nas
instalações do Clube de Caça e Tiro de São Paulo – SP, conforme os regimentos e
normas internacionais da WA - World Archery , tem por objetivo um evento de
alto rendimento , elevando as premissas da formação olimpica do individuo ,
realçando os valores de : foco , qualidade fisica , inteligência técnica , perfeito
tunning; consciência e preservação da natureza, tudo isto aliado ao romantismo
da origem do esporte, numa caçada ecológica,

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Tiro com Arco Filed 3D – Infantil,Cadete
e Juvenil 2020 é uma promoção conjunta do CBC - Comitê Brasileiro de Clubes e
da CBTARCO - Confederação Brasileira de Tiro com Arco, portanto toda
participação de atletas e Entidades/Clubes será condicionada obrigatóriamente
a sua filiação à CBTARCO (e respectiva Federação) e ou vinculado/filiado ao CBC,
estando em dia com suas obrigações perante as entidades no ato da inscrição.
Tendo em vista buscar o crescimento do numero de filiados a CBTARCO e ao
CBC, neste evento possuiremos excepcionalmente a categoria OPEN , para
atletas competitivos de outras entidades.

As inscrições dos Clubes / Oficiais e Atletas serão realizadas pelo link : 
https://tinyurl.com/Field3D2020 de : 04/03 a 05/04 devendo ser realizadas até 
às 16hs (horário de Brasília) do último dia previsto
Valor de Inscrição Individual de Atleta de Clube Vinculado/Filiado ao CBC :
R$ 200,00
Valor de Inscrição Individual de Atlletas de Clubes não Filiados ao CBC: 
R$ 250,00

Maiores informações e ou detalhes : Reinaldo A Nunes / Coordenador
arco.flecha@esperia.com.br ou reinaldoaugustonunes@terra.com.br
fone -11 993550503

Obs.: Dentro do Valor da Inscrição está incluso o valor referente ao almoço
(exceto bebidas) do sabado – prova qualificatória.

Técnicos, e membros de equipes multidisciplinares não terão taxas de inscrição; 
sendo o almoço pago diretamente ao restaurante.
Somente possuirão acesso ao campo de provas os Técnicos, e membros de 
equipes multidisciplinares devidamente credenciados.

Inscrições

Participantes
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REGULAMENTO GERAL
1 - A competição dar-se-á  sob a  seguinte forma; 01 circuito Field 3D , de até 20 
alvos , em distâncias não marcadas na etapa qualificatória, e 03 a 04 ilhas de finais 
com alvos/animais dos 4 grupos na fase de eliminatórias , e finais em distâncias 
não marcadas.

A) Torneio Interclubes / Equipes – Clubes Filiados e ou Vinculados ao CBC;

B) Competição Individual : Classes Oficiais , Classes Open

Será atribuida ao clube a pontuação pela classificação conforme abaixo:

1º Lugar (Individual/Duplas) 10pts

2º Lugar (Individual/Duplas) 7pts

3º Lugar (Individual/Duplas) 6pts

4º Lugar (Individual/Duplas) 5pts

5º Lugar (Individual/Duplas) 4pts

6º a 8º Lugar Individual 3 pts

8º a 16º Lugar Individual 1 ponto

PREMIAÇÃO GERAL:  

1.1 -Ao término do Campeonato serão oferecidos troféus aos clubes campeões e 
vice-campeões do Ranking Geral de Clubes. 

1.2 – Premiação Individual : serão oferecidas medalhas de 1º, 2º e 3º para:

1.2.1 – Classes Oficiais – Individual e Duplas

1.2.2 – Classes Open – Individuais e Duplas
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2  - Categorias Oficiais :

2.1 Arco Recurvo (Masculino / Feminino)

2.2 Arco Composto (Masculino / Feminino)

2.3 Barebow (Masculino / Feminino)

2.4 Arco Instintivo (Masculino / Feminino)

2.5 Longbow (Masculino / Feminino)

3  - Categorias Open:

3.1 Arco Recurvo (Masculino / Feminino)

3.2 Arco Composto (Masculino / Feminino)

3.3 Barebow (Masculino / Feminino)

3.4 Arco Instintivo (Masculino / Feminino)

3.5 Longbow (Masculino / Feminino)

4 - Faixa Etárias :

4.1 – Infanto – Juvenil : 13 a 20 anos

4.2 – Adulto – acima de 21 anos

5 - Seguros : 

É de responsabilidade de todos os clubes (CBC) participantes contratar seguro 

de vida, acidentes pessoais, médico e odontológico vinculado à atividade 

desportiva para todos seus atletas filiados participantes da competição, com 

objetivo de cobrir os riscos a que estão sujeitos.

A contratação desses seguros é uma condição obrigatória aos atletas CBC , para 

que assim os clubes filiados que utilizem os benefícios concedidos pelo CBC ao 

participarem do torneio

Obs.: Atletas de Categoria Open são dispensados de tal formalidade.

Federação Paulista 

de Arco e Flecha



6 – Uniformes :

6.1 Atletas de Clubes filiados ou vinculados do CBC : o uniforme dos atletas 
(respeitado o padrão do clube) deverá ter um selo do CBC - formação de 
atletas . O atleta que não estiver uniformizado dentro desses padrões não 
poderá participar da competição, sendo responsabilidade de cada clube a 
uniformização de cada um de seus atletas filiados. 

6.1.2 A normatização da aplicação do selo de Formação Olimpica do CBC , 
deverá estar de acordo com a regulamentação própria conforme manual do 
CBC. 

6.1.3 Atletas de Clubes da CBTARCO (não filiados ou vinculados ao CBC) 
deverão seguir as normativas vigentes da CBTARCO

6.2 Sapatos esportivos ou botas de caminhada devem ser usados por todos 
os atletas e oficiais; estes podem ser de estilos diferentes, mas devem cobrir 
o pé inteiro.

6.3 Os atletas podem usar calças de sua escolha, MENOS JEANS !

6.4 Vestuário e equipamento podem ter padrão camuflado.

6.5 Não será permitido o camuflado total para qualquer classe ou categoria, 
sendo que uma peça do vestuário deve ter cor chamativa (por Ex. boné ou 
camisa). 

6.6 Oficiais da equipe devem usar camiseta com a mesma cor, para que sejam 
facilmente reconhecíveis como parte da organização.

Obs.: Em nenhuma hipótese atleta, técnico, membro de equipe

multidisciplinar , etc…,terá acesso e ou participação no Campeonato caso não

siga o padrão do uniforme da equipe.
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Descritivo Técnico

Objetivamos:

1) Realização de um Campeonato Nacional , num evento de porte internacional, 
organizado com segurança (fator primordial e fundamental em sua execução), 
bem como com qualidade a qual propicie aos participantes os mais elevados 
rendimentos esportivos; evento este pontual e conceitual na qualidade técnica 
de seus participantes , respeitadas as normas e regulamentos da World 
Archery, CBTARCO, e CBC.

2) Acesso a um torneio de Tiro com Arco de alto nível em moldes internacionais
a atletas de formação Olimpica em Tiro com Arco

Programação 

Dia 01 – 16/4/2020/2020 – Quinta feira : 
Montagem do Circuito 08:00 as 16:00hs

Dia 02 – 17/04/2020  - Sexta feira : 
Chegada / Credenciamento / Inspeção de Materiais
Treino Livre das 09:00 as 12:00hs
Almoço 12:00 as 13:00hs
Congresso Técnico / Reunião de Capitães : 13:00hs as 14:00hs

Dia 03 – 18/04/2020 - Sabado: 
Chegada : 08:00hs / Aquecimento
Cerimônia de Abertura: 08:30hs 
Saida dos Grupos para o Circuito Qualificatório : 09:00hs
Inicio da Competição Qualificatoria : 09:30hs
Chegada do Circuito : 13:30 hs (previsão)
Almoço : após 13:30hs
Publicação de Resultados e Chaveamento para Eliminatórias 14:30hs

Dia 04 – 19/04/2020 – Domingo
Chegada : 08:00hs / Aquecimento
Saida dos Grupos para o Circuito Eliminatórias e Finais : 09:00hs
Inicio da Competição : 09:30hs
Previsão de Finais : 14:30 hs (previsão)
Cerimonia de Premiação : 15:30 hs
Cerimonia de Encerramento (previsão) 16:30hs

Ao final da ultima partida inicia-se de imediato o processo de
desmontagem da prova.
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Local de Prova :

O CCTSP, Clube de Caça e Tiro de São Paulo é um lugar magnífico pela composição de 
sua natureza, localizado em Santana do Parnaíba a 42 km de São Paulo, o clube tem 
diferentes modalidades esportivas praticadas, desde de o tiro ao prato até arco e flecha, 
além de uma exuberante mata nativa em torno de todo clube o que o torna um 
ambiente extremamente confortável e agradável mesmo nos dias mais quentes do ano.

Com a recente sede construída, o clube dispõe de restaurante e áreas de descanso,
e toda infraestrutura para aqueles que gostam de um esporte que traz muita 
concentração, adrenalina, emoção e além de tudo muito prazer

Ficaremos muito honrados com sua presença.

CCTSP - Clube de Caça 
e Tiro de São Paulo 

Estrada Ecoturística do Suru, 11221 - Suru - Santana de Parnaíba - SP
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POR QUE SÃO PAULO?

RAZÕES PARA VISITAR:
São Paulo é uma metrópole multifacetada. Ao mesmo tempo em que é o mais 
importante centro econômico do Brasil, é 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.
Uma cidade vanguardista e inovadora, que preserva na arquitetura, nas artes e na 
gastronomia um passado composto pela união de mais de 70 nacionalidades. E, ao 
mesmo tempo em que preserva tradições, não se deixa ultrapassar. Antenada é a 
palavra certa para descrevê-la. Para conhecê-la melhor é preciso apenas duas coisas: 
mente aberta e disposição para mergulhar de cabeça nessa cidade que nunca dorme.

ATRAÇÕES TURISTICAS
O mundo das artes e espetáculo também ferve em São Paulo. A cidade possui 101 
museus, 282 salas de cinema, 146 bibliotecas e cerca de 40 centros culturais, além das 
inúmeras festas populares e feiras que acontecem em suas ruas. Além disso, a cidade 
possui 182 teatros. São espaços para a montagem de espetáculos de todas as linhas 
artísticas, que vão das superproduções dos musicais da Broadway ao teatro de 
vanguarda.

MÚSICA:
São Paulo foi a única cidade brasileira a ser considerada “Musica do Mundo”. 
Tem espaço para todos, desde sertanejo, R&B (Rhythm and Blues), rock e samba, até 
música eletrônica, pop e forró. Vila Madalena, Itaim Bibi, Vila Olímpia, Centro e Barra 
Funda são alguns dos bairros mais frequentados por quem gosta de aproveitar a noite na 
capital.

GASTRONOMIA DIVERSA :
Gastronomia riquíssima e diversificada. Isso é o que se encontra em São Paulo. 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”, e tantas outras delicias...
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Gastronomia de São Paulo
Sabores do Mundo 

O MAIOR CENTRO DE COMPRAS DO PAÍS:
A capital paulista é o principal destino para turismo de compras no país, com 
opções luxuosas e centros de compras super acessíveis. São mais de 50 
shoppings centers e cerca de 60 ruas de comércio temático, que vão de 
eletrônicos a lustres. Um dos endereços mais charmosos de São Paulo é a 
rua Oscar Freire. São mais de 200 lojas de renomadas grifes nacionais e 
internacionais. Se o intuito é garantir boas pechinchas, há a Rua 25 de 
março, o maior conglomerado comercial popular a céu aberto da América 
Latina, com mais de três mil lojas. Também na região central, o Bom Retiro e 
o Brás são bairros fortes em confecções. E no Itaim, na Rua João Cachoeira, 
e em Moema, na Rua Bem-Te-Vi, estão algumas pontas de estoque 
excelentes.
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Hospedagens / Recomendações

DADOS E FATOS:

São Paulo é uma cidade de números. São mais de 16 
milhões de habitantes (IBGE, 2016), que disputam espaço 
com 14,9 milhões de turistas por ano (OTE e FIPE, 
2010). São 1.521 km” (IBGE, 2016), onde estão distribuídos 
muitos lugares interessantes para conhecer, restaurantes 
para provar diferentes gastronomias, shoppings e centros 
diversos para diferentes tipos de compras.
Até mesmo no meio de tantos prédios, são muitos os 
parques e áreas verdes.
Falando em números, aqui estão alguns sobre o que os 
turistas e paulistanos podem encontrar na cidade:

320 hotéis (com 44.000 apartamentos) ;
· 63 hostels;
· 314 salas de cinema;
· 138 teatros;
· 115 espaços culturais;
· 150 bibliotecas;
· 158 museus;
· 333 centros de esporte e lazer;
· 11 estádios de futebol;
· 109 parques e áreas verdes;
· 20 mil restaurantes;
· 30 mil bares;
· 53 shoppings centers;
· 33 mil táxis.

Hoteis Recomendados Email Fones (11)

Ibis Bugedt Tambore h5520-re@accor.com.br 4208-9700

Ibis Osasco H9655-re@accor.com.br 2813-7200

Blue Tree Premium Alphaville reservas@bluetree.com.br 3018-1848

Hotel Comfort Suites Alphaville 2137-4100

Adagio Alphaville reservasadagioalphaville@accor.com 3478-5800

Lummina Hotel Barueri reservas.barueri@lumminahotel.com.br 2543-4343

Hotel Bourbon Alphaville hotel reservas.alphaville@bourbon.com.br 4197 0123

Flat Quality Suites Alphavile
https://www.atlanticahotels.com.br/hotel/quality-suites-
alphaville/
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