13º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco
Infantil Cadete e Juvenil - CBTARCO
2020
Clube Esperia – São Paulo – SP
07 a 12 Julho 2020

2º Campeonato Brasileiro Interclubes
de Tiro com Arco – CBC
Infantil Cadete e Juvenil

O Campeonato
O Campeonato Brasileiro Interclubes de Tiro com Arco – Infantil,Cadete e Juvenil 2020, é uma
promoção conjunta da CBTARCO - Confederação Brasileira de Tiro com Arco e do CBC - Comitê
Brasileiro de Clubes, realizada e coordenada pelo Clube Esperia, disputado conforme os regimentos e
normas internacionais da WA - World Archery sob a forma de Torneio Outdoor / Round Olimpico
consoante com os Regulamentos da CBTARCO E CBC para as seguintes categorias e classes nas provas :
Individual, Duplas Mistas e Equipes :

RMI

Recurvo Masculino Infantil

CMI

Composto Masculino Infantil

RMC

Recurvo Masculino Cadete

CMC

Composto Masculino Cadete

RMJ

Recurvo Masculino Juvenil

CMJ

Composto Masculino Juvenil

RFI

Recurvo Feminino Infantil

CFI

Composto Feminino Infantil

RFC

Recurvo Feminino Cadete

CFC

Composto Feminino Cadete

RFJ

Recurvo Feminino Juvenil

CFJ

Composto Feminino Juvenil

Participantes
O Campeonato Brasileiro Interclubes de Tiro com Arco – 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.

Inscrições
-

As inscrições dos Clubes / Oficiais e Atletas será realizada via site oficial da CBTARCO ou por ela designado.
As inscrições : 25/05 a 15/06 devendo ser realizadas até às 16hs (horário de Brasília) do último dia previsto
Valor de Inscrição Individual de Atleta de Clube Filiado ao CBC : R$ 145,00
Valor de Inscrição Individual de Atlletas de Clubes não Filiados ao CBC: R$ 240,00
Equipes e Equipes Mistas: Serão inscritas automaticamente, sem custo, baseado no resultado da classificação;
Técnicos, e membros de equipes multidisciplinares não terão taxas de inscrição
Somente possuirão acesso ao campo de provas os Técnicos, e membros de equipes multidisciplinares devidamente
credenciados.
Obs.:
- Técnicos, e membros de equipes multidisciplinares deverão obrigatóriamente possuir vinculo e registro federativo
(caso CBTARCO) ou de vinculo profissional (caso CBC) devidamente comprovados para sua inscrição em determinada
entidade/clube, ou excepcionalmente com carta de representação/procuração da entidade em papel timbrado e firma
reconhecida da mesma , sendo o assinante com poderes para tal ato.

REGULAMENTO CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES
TIRO COM ARCO – Infantil, Cadete e Juvenil - CBC / 2020
Interclubes
Somente pontuarão no ranking, os clubes devidamente filiados e em dia com suas obrigações em relação as suas
respectivas federações estaduais , a CBTARCO e ao CBC.
Será atribuida ao clube a pontuação pela classificação conforme abaixo:
1º Lugar (Individual/Duplas/Equipe) 10pts
2º Lugar (Individual/Duplas/Equipe) 7pts
3º Lugar (Individual/Duplas/Equipe) 6pts
4º Lugar (Individual/Duplas/Equipe) 5pts
5º Lugar (Individual/Duplas/Equipe) 4pts
6º a 8º Lugar Individual 3 pts
8º a 16º Lugar Individual 1 ponto
PREMIAÇÃO GERAL: Ao término do Campeonato Brasileiro Interclubes serão oferecidos troféus aos clubes campeões e
vice-campeões do Ranking Geral de Clubes.
É obrigatória a presença dos atletas, duplas e equipes : 1º , 2º, e 3º Lugar à Cerimônia de Premiação .
Serão Premiados : respeitadas as Regras da WA e CBTARCO
1º 2º e 3º Lugares Individuais : RMI/RMC/RMJ/RFI/RFC/RFJ/CMI/CMC/CMJ/ CFI/CFC/CFJ

1º 2º e 3º Lugares Duplas Mistas :RMI/RMC/RMJ/RFI/RFC/RFJ/CMI/CMC/CMJ/ CFI/CFC/CFJ
1º 2º e 3º Equipes :RMI/RMC/RMJ/RFI/RFC/RFJ/CMI/CMC/CMJ/ CFI/CFC/CFJ
CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
O atleta que não participar da cerimônia da entrega perderá o direito ao prêmio e a pontuação no ranking. A cerimônia
dar-se-á sempre após o encerramento total do evento, salvo casos específicos que devem ser decididos pela
organização.

Uniformes
Todos os atletas deverão seguir as normativas da WA .
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.
A normatização da aplicação do selo de Formação Olimpica do CBC , deverá estar de acordo com a regulamentação
própria conforme manual do CBC.
Atletas de Clubes da CBTARCO (não filiados ou vinculados ao CBC) deverão seguir as normativas vigentes da
CBTARCO.
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. (Conjunto Completo).

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.

Descritivo Técnico
Objetivamos:
1) Realização de um Campeonato Nacional , mas um 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.
2) Acesso a um torneio de Tiro com Arco de alto nível em moldes internacionais à 128 atletas de formação Olimpica em
Tiro com Arco – Infantil , Cadete e Juvenil , para as Classes de Arco Recurvo e Arco Composto.
a) Poderão participar atletas das categorias, conforme suas posições no Rancking Nacional , no momento da mesma:
Categorias

Vagas

Recurvo Masculino Juvenil
Recurvo Masculino Cadete
Recurvo Masculino Infantil
Recurvo Feminino Juvenil
Recurvo Feminino Cadete

16
16
16
10
10

Recurvo Feminino Infantil

8
8
8
8
8
8
8
128
Plausivel de mais 20 vagas (a estudar)

Composto Masculino Juvenil
Composto Masculino Cadete
Composto Masculino Infantil
Composto Feminino Juvenil
Composto Feminino Cadete
Composto Feminino Infantil
Total de Vagas no Campeonato

b)Todos os atletas deverão ser devidamente filiados às suas respectivas Associações, Clubes, e /ou
Federações , Filiados e ou Vinculados ao CBC ,bem como atletas estrangeiros os quais possuam
tais condições;
c)As vagas obedecerão à ordem de inscrição , e deverão ser realizadas via ficha de Inscrição
disponibilizada junto ao Site da Organização;

d) Programação :
Dia 01 – 06/07/2020 – Segunda Feira
Chegada / Credenciamento / Treino Livre das 09:00 as 15:00hs
Dia 02 – 07/07/2020 – Terça Feira
Treino Livre e Inspeção : 09:00 as 11:30 e das 13:00 as 15:00hs
Dia 03 – 08/07/2020 - Quarta Feira :
Treino Oficial / Cerimônia de Abertura
Seção I : das 08:30 as 11:30hs Grupo I (RMJ / RFJ) + Grupo II ( CMI / CFI / RMI / RFI )
Seção II: das 13:00 as 16:00hs Grupo III (RMC/RFC) + Grupo IV ( CMJ/CFJ/CMC/CFC)
Cerimônia de Abertura: 16:30hs
Dia 04 – 09/07/2020 – Quinta Feira
Round Qualificatório :
Seção I : das 08:00 as 12:00 hs Grupo I (RMJ / RFJ) + Grupo II ( CMI / CFI / RMI / RFI)
Seção II: das 13:00 as 17:00hs Grupo III (RMC/RFC) + Grupo IV ( CMJ/CFJ/CMC/CFC)
Dia 05 – 10/07/2020 – Sexta Feira
Round Eliminatorio :
Todos os grupos/ Individuais : das 08:00 as 14:00hs (Conforme IANSEO ate quartas de finais)
Duplas / Equipes : das 14:00 as 17:00hs (Conforme IANSEO ate quartas de finais
Dia 06 – 11/07/2020 - Sabado
Finais / Duplas Mistas / Equipes
08:30 as 16:00hs (Conforme IANSEO)
Dia 07 – 12/07/2020 - Domingo
Finais Individuais 08:30 as 14:30hs
Cerimônia de Premiação / Encerramento : 15:00hs
Obs.: Programação prévia que pode ser alterada conforme ajustes de sitema de Gestão de Prova
E Resultados (IANSEO).

LOCAL DA COMPETIÇÃO :
Clube Esperia – São Paulo - SP
A mais de 110 anos, as margens do então límpido Rio Tiete, sete jovens Italianos concordaram em unir forças em torno de um sonho comum
de fundar uma agremiação para a prática de seu esporte predileto, o remo.
Pouco tempo depois este sonho se tornou realidade, mas foi além do que aqueles sete jovens imaginaram. O simples desejo de construir um
clube onde pudessem praticar seu esporte predileto acolheu a vontade de uma cidade que ansiava por um centro de atividades sociais,
desportivas e recreativas preponderando o intuito de estimular a amizade e confraternização num ambiente feliz e saudável.

Hoje o Esperia é referência em esporte e lazer na Zona Norte da cidade, sendo uma espécie de oásis ou praia em meio ao estresse da
metrópole. Em seus quase 90 mil metros quadrados de muito verde e instalações modernas, abriga mais de 23 modalidades esportivas e se
destaca por seus êxitos esportivos e atividades culturais.
Situado a cerca de 30 minutos do Aeroporto de Congonhas , ou a 45min de Guarulhos , atendido por estações de metro próximas , e junto ao
centro da cidade , possui toda a comodidade e operacionalidade necessaria para este evento.
O Departamento de Arco e Flecha foi inaugurado no dia 1º de abril de 2007 e neste mesmo ano inciou o grupo de formação de atletas com
sócios do clube. Hoje o departamento de Arco e Flecha esta aberto não apenas a sócios mas também a comunidade paulistana e conta com
um grupo de 84 atletas Olimpicos e Paralimpicos), dentre os quais 50 federados. Com este numero de atletas, o departamento de Arco e
Flecha do Clube Esperia se tornou não apenas o maior formador de atletas desta modalidade mas se consolidou como uma das referências da
modalidade no Brasil.
A estrutura fisica do departamento de Arco e Flecha do Clube Esperia é uma das maiores do Brasil , possuindo :
– Stand Competitivo com 480 m2 de area coberta - Indoor, além de infra-estrutura para montagem, ajuste e reparos dos materiais utilizados;
- Stand Paralimpico Indoor 140m2 de area coberta – Indoor – totalmente acessivel e adaptado;
– Stand Formativo Indoor 160m2 – desenvolvido exclusivamente para a formação de categorias de Base;
- Stand de 50 mts – Outdoor para Desenvolvimento de Aprimoramento de Alto Nível ;
- Campo Olimpico de 70m Outdoor

Fotos do Campo
Campeonato Brasileiro Master 2014
Clube Esperia
(Base de trabalho e montagem p/ 2020)

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...

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.

NATUREZA, ANIMAIS E ÁREAS VERDES:
Mesmo sendo o maior centro econômico do Brasil, e uma metrópole predominantemente urbana, São Paulo
preserva suas áreas de contato com a natureza, onde é possível praticar esportes, passar um tempo ao ar livre
e conhecer diversas espécies de animais. Alguns desses lugares são o Zoológico de São Paulo, o Aquário, o
Instituto Butantan e os 111 parques espalhados pela cidade, como o Ibirapuera, o da Juventude, da Água
Branca e o Parque Estadual da Cantareira.

Hospedagens / Recomendações por Proximidade
Holiday Inn Parque Anhembi

www.holidayanhembi.com.br

Ramada Encore São Paulo - Tiradentes

https://www.wyndhamhotels.com/ramada/sao-paulo-brazil/ramada-encore-sao-paulo-tiradentes

Hotel Ibis São Paulo Expo

https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-2211-ibis-sao-paulo

Ibis Styles São Paulo Anhembi

https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-2211-ibis-sao-paulo

Novotel São Paulo Center Norte
UOTEL Anhembi Expo

https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-2992-novotel-sao-paulo-center-norte

Brasilia Santana Gold Flat

https://www.hotelsone.com/sao-paulo-hotels-br/brasilia-santana-gold-flat

https://uotel.com/

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.

SÃO PAULO : REGIÕES

NORTE – Região do Clube Esperia
É na zona Norte que se encontra uma iniciativa pioneira da arte urbana mundial: trata-se de uma exibição permanente de 33
painéis de grafite ao ar livre, com obras de mais de 50 artistas. Para satisfazer a gula, vá a um delicioso restaurante de comida
nordestina e depois se livre da culpa visitando algumas de nossas grandes áreas verdes, onde é possível fazer trilhas e passeios
ecológicos.
Além de espaços para feiras, convenções e eventos, abriga também o Terminal Rodoviário Tietê, um dos principais da cidade,
interligando a capital a diversas cidades do Estado de São Paulo, Brasil e América do Sul. É também a sede de grande parte das
escolas de samba de São Paulo, devido à proximidade com o Sambódromo do Anhembi.
Principais Atrativos:
Parque da Juventude, Museu Aberto de Arte Urbana (MAAU), Horto Florestal, Parque Estadual da Cantareira, Anhembi,
Avenida Luís Dumont Villares, Museu dos Transportes Gaetano Ferolla.
CENTRO
Como em quase toda grande cidade, é no centro expandido que a coisa ferve.
Aqui você poderá ver o local onde a cidade nasceu, passear pelo marco zero, observar ícones da História e Arquitetura,
apreciar vistas deslumbrantes, fazer boas compras em nossas feiras de artesanato e ruas de comércio popular, e até ouvir
canto gregoriano.
Poderá, também, provar iguarias vindas de várias partes do mundo, alimentar o corpo nas tradicionais cantinas italianas e
restaurantes de comidas típicas orientais, e também alimentar a mente, visitando espaços culturais multidisciplinares,
construções imponentes e conhecendo grandes acervos artísticos.
É a região mais bem servida pela malha de transporte público, onde a tradição convive com a modernidade e onde você
usará todos os seus 5 sentidos!
Principais Atrativos:
Pateo do Collegio, Theatro Municipal, Catedral da Sé, Centro Cultural Banco do Brasil, Caixa Cultural, Galeria do Rock,
Edifícios Históricos (Copan, Martinelli, Altino Arantes e Itália), Praça da República, Rua 25 de Março, Mosteiro de São Bento,
Mercado Municipal, Estação da Luz e Museu da Língua Portuguesa, Estação Julio Prestes e Sala São Paulo, Catavento
Cultural, Pinacoteca, Bixiga, Liberdade, Centro Cultural São Paulo, Avenida Paulista, Conjunto Nacional, Casa das Rosas,
MASP, Rua Augusta, Biblioteca Mario de Andrade, Mosteiro da Luz, Feira da Liberdade, Parque da Luz, Memorial da
Resistência.

LESTE
É a área mais populosa de São Paulo e oferece diversas atividades de cultura e lazer. Abriga a mais antiga capela da cidade,
entre outras construções religiosas e históricas; possui grandes reservas ambientais. Venha se surpreender!
Principais Atrativos:
Arena Corinthians, Capela São Miguel, Centro Cultural da Penha, Parque Ecológico do Tietê, Parque do Carmo, Parque do
Piqueri, Ceret, Parque Linear Várzeas do Tietê, Museu da Imigração, Shopping Aricanduva, Casa da Memória, Sesc Belenzinho,
Casa do Tatuapé, Parque São Jorge, Basílica Nossa Senhora da Penha, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos,
Templo de Salomão.
OESTE
Vida noturna, boemia, animação e gente interessante. Essa é a cara da região Oeste de São Paulo. É também um paraíso para as
compras: grifes de luxo, objetos de decoração e design, antiguidades, obras de ateliês e galerias de arte, além de uma grande
central de abastecimento e um mercado de flores.
Mas não é só de bairros charmosos e badalação que vive a zona Oeste; há também grandes espaços culturais (incluindo um museu
interativo pioneiro no futebol), museus do som, imagem e escultura, museu aberto da sustentabilidade, centros de estudos e
pesquisas, marcos arquitetônicos significativos, gastronomia variada e o ponto mais alto da cidade, de onde se pode ter uma vista
privilegiada da metrópole que não para.
Principais Atrativos:
Estádio do Pacaembu, Museu do Futebol, Sesc Pompéia, Allianz Parque, Memorial da América Latina, Praça Vilaboim, Oscar Freire,
Jockey Club, Praça Benedito Calixto, Instituto Tomie Ohtake, Praça do Pôr do Sol, Vila Madalena, Instituto Butantan, Ceagesp,
Cidade Universitária, MIS, MUBE, Parque Villa-Lobos, Pico do Jaraguá, Parque da Água Branca, Casa das Caldeiras, Casa Modernista,
Instituto Moreira Salles, Museu de Arte Brasileira, Centro Cultural Rio Verde, Beco do Batman, UNIBES Cultural, Fundação Ema
Gordon Klabin, Igreja Nossa Senhora do Brasil, Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Museu da Casa Brasileira, Parque do Povo,
Praça Victor Civita.

SUL
Quem olha o mapa da cidade logo percebe que a região sul é a mais ampla. No entanto, muitos não imaginam que lá é possível
encontrar, por exemplo, uma aldeia indígena, imensas áreas de contato com a natureza, lindos jardins e até uma feira de produtos
orgânicos. É nesta região que se localizam a sede do governo do Estado, o parque mais importante da cidade (Ibirapuera), o
Autódromo de Interlagos e grandes shoppings.
Dona dos metros quadrados mais caros da cidade, a zona Sul também abriga construções da arquitetura colonial e o chamado
“berço da independência”, local onde Dom Pedro I declarou o Brasil independente de Portugal.
Principais Atrativos:
Parque Ibirapuera, MAM, Museu Afro, MAC, Cinemateca, Zoológico, Jardim Botânico, Palácio dos Bandeirantes, Fundação Maria
Luisa e Oscar Americano, Parque da Independência, Autódromo de Interlagos, Parque Burle Marx, Polo de Ecoturismo de
Parelheiros, Estádio do Morumbi, Casa da Fazenda, Cemitério do Morumby, Casa do Bandeirante, Capela do Morumbi, Ponte
Estaiada, Rua Joaquim Távora, Aquário de São Paulo, Memorial Santa Paulina, Instituto Biológico, Centro de Memória do Corpo de
Bombeiros, Museu de Zoologia, Sesc Ipiranga, Casa Modernista, Igreja Nossa Senhora da Saúde, Museu Lasar Segall, Catedral
Ortodoxa, Parque da Aclimação

