Brasília, 6 de março de 2013

Caros Presidentes,

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco, CBTARCO, através do seu Comitê de
Arbitragem, gostaria de convidá‐los a enviar participantes para o Seminário de Formação
de Árbitros Continentais que será realizado dos dias 13 a 15 de maio de 2013 no Centro
de Treinamento da CBTARCO em Maricá‐RJ.
Neste documento, vocês encontraram as informações necessárias para realizarem as
inscrições e participarem do evento.

•
•

Inscrições até:
Solicitação de hospedagem:

15 de abril de 2013
15 de abril de 2013

Esperamos vê‐los em Maricá/RJ.

Atenciosamente,

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

Rubens Vasconcellos Terra Neto
Presidente do Comitê de Arbitragem
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Programa Preliminar
12 de Maio
Domingo
13 deMaio
Segunda

Chegada dos participantes.

De 08 às 20:00 – Início do Curso de Árbitros

14 de Maio
Terça

De 08 às 20:00 – Curso de Árbitros

15 de Maio
Quarta

Prova para Árbitros Continentais
Partida das delegações

NOTA:
Este programa preliminar pode ser levemente alterado dependendo do número de participantes
inscritos. Todas as alterações do programa serão publicadas e informadas para todos os participantes
previamente.

Inscrições
As inscrições deverão ser feitas através das Federações. O prazo para inscrições é
até 15 de abril de 2013, e o valor da inscrição é de R$ 300,00. A CBTARCO dispõe de 11 vagas
para hospedagem, além das vagas já reservadas.
As inscrições deverão ser enviadas por e‐mail para ctmarica@gmail.com e para
rterraneto@gmail.com juntamente com o comprovante do depósito das inscrições na seguinte
conta:
Conta para depósito:
Confederação Brasileira de Tiro com Arco.
Banco: 104 ‐ Caixa Econômica Federal
Agência: 1244 ‐ Maricá‐RJ
Operação: 003 ‐ Pessoa Jurídica
Conta Corrente: 001650‐5
CNPJ: 68.760.693/0001‐54
Os seguintes árbitros terão suas despesas de hospedagem e alimentação
custeadas pela CBTARCO e já tem vaga reservada no Centro de Treinamento:
• Anselma Dias Lapertosa
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•
•
•
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Cláudio Meksyk
José Carlos Salviato
José Eulálio da Silva Cavalcanti
José Ricardo Lopes
Márcio Silva Teixeira
Milton Júlio Zanluqui
Oger Souza Pinto
Vânia Nacaxe

•
•
•
•

Instrutores:
Sérgio Font
Rubens Vasconcellos Terra Neto
Alexandre Vecchio Passerini
Lais Machado Nunes

Acomodações
A CBTARCO dispõe de alguns quartos no Centro de Treinamento de Maricá/RJ, que
serão reservados prioritariamente para os convidados da CBTARCO e para o Comitê de Arbitragem,
para tanto solicitamos que todos os que desejem se hospedar no Centro de Treinamento enviem
uma solicitação até o dia 15 de abril de 2013.
A CBTARCO informará até o dia 20 de abril de 2030 as pessoas que terão hospedagem
no Centro de Treinamento.
A CBTARCO informa que as seguintes pousadas se encontram em Maricá/RJ a uma
distância de 5 km do campo aproximadamente:
•
POUSADA TAMARINDOS, E‐mail tamaridos@pousadademarica.com.br
www.pousadademarica.com.br
Tel: 2637‐1983 / 2637‐1120 /9976‐9694 / 7109‐7425
•
POUSADA LUAU DE MARICÁ, E‐mail pousada@luaudemarica.com.br
www.luaudemarica.com.br
Tel:2637‐7420 / 9737‐4558
Observação: no Site das pousadas tem todos os preços e pacotes. Efetuar diretamente as reservas e
o pagamento
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Curso de Árbitros
O curso de árbitros será ministrado pelo árbitro internancional e membro do comitê de juízes
da FITA e da COPARCO, o Sr. Sérgio Font com o auxílio do Comitê de Arbitragem da CBTARCO.
Após a realização do curso, os árbitros convidados poderão realizar o exame para árbitro
continental, os demais participantes serão também avaliados, e poderão ser habilitados como
árbitros nacionais.
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