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REGRAS PARA O CAMPEONATO CATARINENSE 

DE TIRO COM ARCO - 2019 

 

O XII Campeonato Catarinense de Tiro com Arco a ser 

realizado durante o ano de 2019, será dividido em duas modalidades: 

INDOOR E OUTDOOR, como já vem ocorrendo nos anos anteriores. 

 

>>---------> CAMPEONATO INDOOR 

 

1. O Campeonato Indoor seguirá os padrões estabelecidos 

pela WA e pela CBTARCO e consistirá em 05 provas:  

a. Para o ranking nacional, as pontuações válidas seguirão 

o estabelecido pela CBTARCO e podem ser conferidas no site da 

própria confederação, sendo necessário que cada atleta esteja 

inscrito junto à confederação e efetue o pagamento da taxa 

anual de atleta, no valor fixado pela entidade, diretamente a 

CBTARCO, até no máximo a data de 15 de fevereiro de 2019. 

b. Para o ranking estadual, serão contabilizados os 03 

melhores resultados levando-se em consideração somente as 

provas realizadas em Santa Catarina, descartando-se os 

demais.  

2. As datas obedecerão o calendário estipulado pela CBTARCO, 

o qual encontra-se no site da FCTA para consulta. Os locais das 

provas serão anunciados com no mínimo 01 semana de antecedência. 

3. O Round classificatório será constituído por 20 séries de 03 

flechas, disparadas a 18 metros. 

4. Quanto aos alvos: 
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a. ARCO COMPOSTO será utilizado obrigatoriamente o 

alvo de face tripla vertical (10-6). 

b. ARCO RECURVO, será utilizado obrigatoriamente o alvo 

de face única (10-1). 

c. ARCO BAREBOW será utilizado obrigatoriamente o alvo 

de face única (10-1). 

d. ARCO TRADICIONAL será utilizado obrigatoriamente o 

alvo de face única (10-1). 

d. ATLETA INICIANTE será utilizado obrigatoriamente o 

alvo de 80cm com 05 anéis (10-6). Nesta categoria só poderão 

atirar os atletas que utilizarem arco escola (lâminas sem 

encaixe universal). 

5. Para efeitos de premiação, o atleta deverá ser federado, 

estar em dia com suas mensalidades junto a FCTA, ter feito no 

mínimo 03 provas na categoria pretendida e ter atingido a 

classificação para tal. Caso o atleta esteja com sua situação 

financeira em atraso, o mesmo deverá proceder sua regularização até 

o início da última prova indoor, sob pena de ser desclassificado do 

campeonato. 

 

>>---------> CAMPEONATO OUTDOOR 

 

1. O Campeonato Outdoor seguirá os padrões estabelecidos 

pela WA e pela CBTARCO e consistirá em 07 provas: 

a. Para o ranking nacional, as pontuações válidas seguirão 

o estabelecido pela CBTARCO e podem ser conferidas no site da 

própria confederação, sendo necessário que cada atleta esteja 
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inscrito junto à confederação e efetue o pagamento da taxa 

anual de atleta, no valor fixado pela entidade, diretamente a 

CBTARCO, até no máximo a data de 15 de fevereiro de 2019. 

b. Para o ranking estadual, serão contabilizados os 04 

melhores resultados levando-se em consideração somente as 

provas realizadas em Santa Catarina, descartando-se os 

demais.  

2. As datas obedecerão ao calendário estipulado pela FCTA, o 

qual foi aprovado em assembleia e esta disponível no site da própria 

FCTA. Os locais das provas serão anunciados com no mínimo 01 

semana de antecedência. 

3. O Round Classificatório será constituído por duas séries de 

36 flechas, disparadas a uma distância de: 

a.  ARCO COMPOSTO (TODAS AS CATEGORIAS) = 50 

metros 

b. ARCO RECURVO ADULTO/JUVENIL = 70 metros 

c. ARCO RECURVO MASTER/CADETE = 60 metros 

d. ARCO BAREBOW = 50 metros 

e. ARCO RECURVO INICIANTE, INFANTIL RECURVO E 

BAREBOW, ARCO TRADICIONAL = 30 metros 

4. Quanto aos alvos: 

 a. Para ARCO COMPOSTO será utilizado um alvo de 80cm 

com 06 anéis (10-5) para cada atleta, sendo que cada anteparo será 

disposto para uma máximo de 04 atletas. 
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 b. Para ARCO RECURVO (INFANTIL, CADETE, JUVENIL, 

ADULTO E MASTER) será utilizado um alvo de 122cm (10-1) em cada 

anteparo, disposto para um máximo de 04 atletas. 

 c. Para os ARCO RECURVO INICIANTES, ARCO 

TRADICIONAL será utilizado um alvo de 80cm (10-1) em cada 

anteparo, disposto para um máximo de 04 atletas. Na categoria 

INICIANTE só poderão atirar os atletas que utilizarem arco escola 

(lâminas sem encaixe universal). 

d. Será utilizado para a divisão BAREBOW o alvo de 122cm 

(10-1) em cada anteparo, disposto a 50m para um máximo de 04 

atletas. A categoria INICIANTE utilizará o alvo de 122cm a distância 

de ..... 

5. Para efeitos de premiação, o atleta deverá ser federado, 

estar em dia com suas mensalidades junto a FCTA, ter feito no 

mínimo 03 provas na categoria pretendida e ter atingido a 

classificação para tal. Caso o atleta esteja com sua situação 

financeira em atraso, o mesmo deverá proceder sua regularização até 

o início da última prova outdoor, sob pena de ser desclassificado do 

campeonato. 

>>---------> REGRAS GERAIS 

 

1. Cada raia poderá ter no máximo 03 atletas atirando de 

forma simultânea. Utilizando-se 04 atletas por raia, será utilizado o 

sistema AB-CD. 

2. Os combates serão realizados, levando-se em consideração 

os resultados do Round Classificatório e serão separados por tipo de 

arco (COMPOSTO, RECURVO, BAREBOW, TRADICIONAL OU 

LONGBOW), e também por distâncias no caso do RECURVO, desde 
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que se tenha um mínimo de 02 atletas por distância. Para os arcos 

recurvos, caso determinada distância não possua o mínimo de 02 

atletas, não haverá combate. 

 a. Os combates de Arco Recurvo, Barebow, Tradicional, 

serão por sistema de SET's e os combates de Arco Composto, serão 

pelo sistema de SOMATÓRIO, seguindo as regras da WA. 

 b. Os combates por equipe serão realizados se houver no 

mínimo 03 equipes de uma mesma categoria, previamente definidas 

antes do início da prova. Atletas de diferentes clubes podem montar 

uma equipe e participar da prova, porém só podem se inscrever em 

apenas uma equipe. 

3. Somente os combates individuais serão premiados ao final 

de cada prova, com a entrega de medalhas. 

 a. Se uma categoria tiver 04 atletas ou mais, serão 

premiados os 03 primeiros colocados. 

 b. Se uma categoria tiver apenas 03 atletas, serão 

premiados o primeiro e o segundo colocados. 

 c. Se uma categoria possuir apenas 02 atletas, será 

premiado apenas o primeiro colocado. 

4. Somente poderão participar das provas os atletas federados 

que estiverem com sua situação financeira regularizada junto a FCTA, 

possuindo no máximo dois meses em atraso. 

 a. Atletas não federados poderão participar das provas, 

pagando uma inscrição de PROVA AVULSA. O valor será de R$85,00 

(oitenta reais), que deverá ser pago por meio de boleto bancário, e o 

comprovante deverá ser encaminhado para o email do Presidente ou 

Tesoureiro da FCTA, servindo então como comprovante de inscrição. 
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Os atletas que competirem como prova avulsa, não terão o resultado 

vinculado ao ranqueamento estadual. 

 b. Os atletas iniciantes, terão direito de realizar uma 

prova sem nenhum custo, porém seu resultado não entrará nos 

ranqueamentos estadual e nacional. A partir da segunda prova, o 

atleta iniciante tem a opção de se inscrever como prova avulsa e 

pagar o valor da mesma ou se federar junto a FCTA, pagando a sua 

mensalidade assim como os demais atletas. 

5. Flechas perdidas ou danificadas não se enquadram como 

quebra de material e não poderão representar atraso no andamento 

da competição. 

6. O início do torneio (treino oficial), tanto indoor como 

outdoor, fica estipulado sempre para às 09:00h. O treino oficial será 

de no mínimo 30 minutos e no máximo 45 minutos (corridos), a ser 

definido pelo árbitro no dia da prova, conforme critérios a serem 

apresentados aos capitães de equipe na reunião que antecede a 

prova. 

 a. A abertura do campo para o treino oficial, somente 

será iniciada quando todos os atletas que ajudarem na montagem do 

campo, estiverem com seus materiais montados, inspecionados e 

prontos assim como os demais. 

 b. Fica estipulado que os atletas que moram mais perto 

ao local da prova auxiliem na montagem do campo e que os atletas 

que moram mais longe do local da prova auxiliem na desmontagem 

do campo após o torneio. 

7. Cada atleta é responsável pelo preenchimento, somatório e 

assinaturas (atleta e apontador) de sua súmula. Estes procedimentos 

devem ser realizados antes da devolução da súmula ao árbitro 
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responsável, no final da prova. Os resultados serão posteriormente 

conferidos. Na conferência das súmulas (feita pela árbitro 

posteriormente a prova) se o resultado estiver errado para MAIS, 

este obrigatoriamente será corrigido. Já, se o resultado estiver errado 

para MENOS, o mesmo será mantido. 

a. As súmulas que forem entregues sem que todos os três 

procedimentos estejam completamente realizados, não serão 

conferidas pela arbitragem e seu resultado não será contabilizado nos 

rankings nacional e estadual. 

8. Os recordes estaduais serão premiados com a entrega de 

certificados. Os mesmos serão entregues apenas na prova seguinte, 

após a conferência das súmulas, evitando-se assim possíveis erros 

nos resultados. 

9. Reclamações e sugestões devem ser feitas através do 

Representante de Atletas, o qual fará os encaminhamentos 

necessários. 

10. Pontos de divergência que não estiverem relacionados 

nestas regras, deverão ser encaminhados para a diretoria da FCTA, 

que irá se pronunciar sobre o assunto em até no máximo 15 dias. 

 

>>---------> COPA SANTA CATARINA DE TIRO COM ARCO 

1. Como forma de incentivar e estimular os combates, este 

ano será disputada a VI Copa Santa Catarina de Tiro com Arco, sendo 

esta dividida em INDOOR e OUTDOOR, na qual serão premiados no 

final do ano, os melhores atletas nas disputas de combate. 

 a - Na Copa Santa Catarina Indoor, serão premiados os 

03 melhores atletas, separados apenas por tipo de arco (COMPOSTO, 
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RECURVO, BAREBOW e TRADICIONAL), desconsiderando-se as 

categorias. 

 b - Na Copa Santa Catarina Outdoor, serão premiados os 

03 melhores atletas, separados por tipo de arco (COMPOSTO, 

RECURVO, BAREBOW e TRADICIONAL) e também por distâncias, 

desde que se tenha um mínimo de 02 atletas em cada distância. 

 c - O sistema de pontuação adotado nesta competição 

será o de pontos corridos e o somatório destes pontos irá definir os 

03 melhores atletas. 

 d - Os pontos em cada combate serão definidos da 

seguinte forma: 

 > 10 pontos para o primeiro colocado 

 > 08 pontos para o segundo colocado 

 > 06 pontos para o terceiro colocado 

 > 04 pontos para o quarto colocado 

 > 02 pontos para os que chegarem às quartas de final 

 > 01 ponto para os demais atletas participantes. 

2. Aos atletas que cometerem erros de somatório e 

preenchimento das súmulas, será aplicada uma penalização de 03 

pontos. 

3. Os resultados e o ranqueamento da VI Copa Santa 

Catarina, estarão disponíveis no site da FCTA para consulta. 

4. Assim como no campeonato catarinense de tiro com arco, 

os atletas devem estar em dia com suas obrigações financeiras junto 

a FCTA, sob pena de desclassificação. 
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FERNANDO WOLFF SWATOWISKI 

Presidente da Federação Catarinense de Tiro com Arco 


