
  
 

CAMPEONATO BRASILEIRO MASTER 2015 

 

Convite Oficial 

 

      

 

 

A Federação Paranaense de Arco e Flecha tem a honra de convidá-lo a 

participar do Campeonato Brasileiro Master 2015, a ser realizado na cidade 

de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná nas 

datas de 22 a 25 de abril de 2015. 
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Pela segunda vez, a FEPAF sedia um campeonato de nível nacional.  

 Com o crescente número de praticantes, aumento de novos clubes e cidades, a 

atuação integrada de sua diretoria que por um lado tem o desafio de aplicar normativas 

confederativas as cidades, clubes e arqueiros paranaenses; por outro acena ao seu órgão 

superior, a CBTARCO, que o Paraná tem a força embrionária de trazer novos atletas ao 

esporte. 

 Desta forma, em assembléia geral da CBTARCO no ano de 2014 na bela cidade do 

Rio de Janeiro e com a confiança unânime dos presidentes de federações estaduais, ficou 

definido que o Paraná sediaria o Campeonato Brasileiro Master 2015 por propositura do 

representante do estado do Paraná. 

 Por fim, ficaremos muito honrados com a participação de todos os arqueiros desta 

categoria e desde já agradecemos a presença de todos! 

  

 

 Federação Paranaense de Arco e Flecha, Fevereiro de 2015. 

 

 

 

 

Jorge Oliveira 
Presidente 

Helder Chin 
Diretor Técnico 
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CRONOGRAMA 

Sexta-feira, 17 de abril de 2015. 

 - Prazo para as inscrições, que deverão ser realizadas pelo e-mail: 

 dtfepaf@gmail.com – A/C Helder Chin 

- Valores: R$ 100,00 (cem reais) federados/confederados 

Quarta-feira, 22 de abril de 2015. 

- Treino oficial 

- Pista de aberta das 09h às 18h. 

- Vistoria de equipamentos. 

- Conferência das inscrições. 

Quinta-feira, 23 de abril de 2015. 

- Competição Individual 

- 09h: Cerimônia de abertura 

Sexta-feira, 24 de abril de 2015. 

 - Competição Individual, início: 09h 

Sábado, 25 de abril de 2015. 

- Competição por equipes, início 09h 

- Premiação e encerramento: 16h 

 

CLASSES, DIVISÕES E CATEGORIAS 

 Serão premiadas as classes masculinas e femininas, das divisões recurvo olímpico 

e composto. 
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LOCAL DA PROVA 

 

 YELLOW BALL ARCO E FLECHA: 

  Rua Isidoro Canestraro, 111 – Jardim Santa Helena 

  Piraquara – Paraná – CEP: 83.308-500 

  (41) 3667-4444  

  contato@yball.com.br 

  www.yball.com.br 

  www.fb.com/yballcwb 

  GPS: 25°28’52”S 49°7’40”O 

  

 O local conta com o serviço de: 

 - Vestiários com chuveiros 

 - Cantina 

 - Área de lazer 

 - Estacionamento com segurança 

 - Bosques e trilhas 
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INDICAÇÃO DE HOTÉIS E TRANSPORTES 

 

 Hospedagem: 

 O Hotel Slaviero Pinhais é o hotel mais próximo do evento. Está situado entre o 

local da prova e a cidade de Curitiba a 6km do local da prova. Através do telefone (41) 

3033-1000 é possível fazer as reservas ou acessar pelo site www.slavierohoteis.com.br 

 No link, é possível também acessar vários hotéis na cidade de Curitiba: 

 http://www.tripadvisor.com.br/SmartDeals-g303441-Curitiba_State_of_Parana-

Hotel-Deals.html 

 Aeroporto:  

 O Aeroporto Internacional de Curitiba - Afonso Pena está situado a 25 minutos do 

local do evento. Ele dista 18 km do centro de Curitiba. 

 Endereço: Av. Rocha Pombo, Águas Belas, São José dos Pinhais, Paraná 

 Telefone: (41) 3381-1515 

 Rodoferroviária: 

 A Rodoferroviária de Curitiba está a 25 minutos de carro do local do evento. 

 Endereço: Av. Pres. Afonso Camargo, 330 – Jd. Botânico – Curitiba – Paraná 

 Telefone: (41) 3320-3111 

Locação de Van: 

http://www.marianotur.com.br/  

http://www.verdemarlocacaodevans.com.br/ 
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Táxi: 
Cooperativa Aeroporto: (41) 3282-9999 
Radio Táxi Curitiba: (41) 3376-7676 - http://radiotaxicuritiba.com.br/ 
Rádio Táxi Capital: (41) 3264-6464 - http://www.radiotaxicapital.com.br/ 
Radio Táxi Faixa Vermelha: 0800 41 41 41- http://www.taxifaixavermelha.com.br 
Radio Táxi Sereia: (41) 3352-5252 - http://www.radiotaxisereia.com.br/ 
Samuel - Taxista: (41) 9728-5831 / 9997-6652  
 
Valores médios para táxi: 
Centro de Curitiba para Yellow Ball: 65,00 
Aeroporto para Yellow Ball: R$ 60,00 
O taxista Samuel conhece bem o caminho de como chegar na Yellow Ball, basta 
mandar mensagem ou ligar para ale agendando data e horário. 
 
Locação de veículos: 
http://www.rentalcars.com/br/city/br/curitiba/?affiliateCode=google&cor=br&lab
el=curitiba-fySfgjLC4bWS5zaawrhi5AS46823174709&ws 

  Recomenda-se a locação de veículos ou uso de táxi para o local da prova para os 
não residentes em Curitiba e região. 

 A cidade de Curitiba: http://www.turismo.curitiba.pr.gov.br/ 

 

 Esperamos que tenham uma boa estadia em nosso estado! 

 

 

 

Jorge Oliveira 
Presidente 

Helder Chin 
Diretor Técnico 

  
 

 

 


