Reunião online Word Archery
02/04/2020
Tóquio
Novas datas
• 8 Jogos Olimpicos 23 de Julho a 8 de Agosto de 2021
• Jogos Paralimpicos 24 de Agosto a 5 Setembro 2021
Total de Vagas
• Masculino 64Feminino 64 Total 128
Vagas conquistadas:
Masculino 43 / Feminino 44 Total conquistadas 87 ( 68 %)
Qualificação
• Todos os torneios de qualificação foram suspensos, a WA
está em contato com todos os organizadores dos
campeonatos para resolver o mais rápido possível.
•
•
•
•
•
•

Agenda 2020
Todos os campeonatos foram cancelados ou adiados até o
final de Junho.
Quando a situação melhorar, vai ser resolvidos o que fazer ,
a WA trabalha com múltiplas opções para o agendamento
do calendário
O WAREOS não está operando
Não é necessário cancelar nenhum campeonato ou
inscrição no WAREOS.
No WAREOS é possível verificar os registros em
campeonatos e pagamentos.
As novas datas dos campeonatos vão ser divulgadas com
dois meses de antecedência , com um prazo menor , porem
com tempo para se organizar para participar do
campeonato.

Por exemplo um campeonato dia 01 de Outubro ele vai ser
anunciado no máximo dia 01 de Agosto.
A WA não reconhece nenhum campeonato ou recorde ou
recorde de 01 de abril até 30 de Junho de 2020.
Esta decisão foi tomada visando primeiramente a saúde , a
solidariedade entre os países afetados e não afetados e ser justo
entre os atletas.
A WA não vai cancelar nenhum evento de seus associados
porem os eventos vão ser marcados como não reconhecidos.
•
•
•
•

•

Outras atividades de 2020
World Archery Ciaches Seminary , está planejado para
outubro de 2020 , este curso será online, vai ser avisado
quando as inscrições estarão abertas.
Reunião dos comitês 2020 , vai ser transformado em
eventos online.
Também existe o planejamento para eventos envolvendo
Atletas , Juízes e técnicos.
Desenvolvimento de projetos , Nenhum projeto vai se
iniciar antes de julho , nenhum equipamento vai ser
enviado , projetos do World Academy of Sport foram
suspensos , cursos online serão oferecidos.
Seminários de juízes/Conferência nas Américas serão
adiados.
Impactos nos calendários de 2021.

• Campeonatos de qualificação para os jogos Olímpicos e
Paralimpicos se não forem agendados para o ano de 2020 ,
vão ser reagendados para o anos de 2021
• A data limite para a qualificação será dia 29 de Junho de
2021

• World University Fames ( Universiade ) serão nas datas de
16 a 27 de Agosto de 2021 , sobrepondo aos jogos
Paralímpicos.
• World Games mudou para 2022 , na data de 7 a 17 de Julho
de 2022.
• Outras datas podem mudar devido aos jogos Olímpicos e
Paralímpicos.
• World Archery 3D Campionship em Terni (ITA) foi adiado
para 2022 e o comitê organizador pode combinar o
campeonato com o World Archery Field Championship.
• Os outros campeonatos mundiais serão mantidos.
Impactos na Organização
• Escritório da WA, os trabalhadores vão trabalhar
remotamente e as horas serão reduzidas , o escritório será
focado na situação critica atual
• O contato com o escritório será preferencialmente por email ou por telefone, o escritório não ficará aberto a todo
tempo.
• Reuniões online continuarão a ser feitas e seções extras
serão realizadas quando necessário.
• O processo para a substituição do diretor de educação e do
coordenador de serviços dos associados será mantido, a
Wa ainda procura por um assistente do departamento de
comunicação.
Word Archery centro de excelência.
• O Centro de excelência fica fechado do fim de abril até o
fim de junho.
• Eles estão provendo vários exercícios e vídeos de tiro com
arco no intuito de ajudar as pessoas em quarentena
Impactos nos atletas

•
•
•
•

Premiação em Dinheiro
Contigency Money
Ministrando palestras e seminários
Trabalhando em lojas de Arco e flecha

Todos os itens acima, hoje estão praticamente com zero de
rendimento, o que pode fazer com que muitos dos nossos atletas
parem com o esporte.
Os bolsistas da Solidariedade Olímpica terão suas bolsas
estendidas.
A WA vai questionar o que seus associados podem fazer para
ajudar seus atletas.
Impactos em seus membros associados
•
•
•
•

Verba
Os governos e Comitês Olímpicos tem as suas prioridades
Menos associados diante de outras prioridades
Problemas orçamentários e planos estratégicos
Depois de quatro anos as categorias esportivas serão
avaliadas.
Governança

• Foi pedido para que fosse avisado a WA sobre eleições e
assembleias gerais de seus associados
Comunicação é essencial
• Cortar nas áreas não prioritárias, mas manter a
comunicação ainda mais.

A World Archery está aqui para capacitar e ser um parceiro de
seus membros filiados.

