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REGRAS PARA O CAMPEONATO CATARINENSE 

DE TIRO COM ARCO - 2021 

 

O XIII Campeonato Catarinense de Tiro com Arco a ser 

realizado durante o ano de 2021, será dividido em três modalidades: 

INDOOR, OUTDOOR E FIELD. Todas as regras seguem 

prioritariamente as regras da WA e qualquer alteração feita nas 

regras no decorrer do ano pela WA, devem ser utilizadas assim que 

tiverem validade independente do período do ano. 

 

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

1. O Campeonato Indoor seguirá os padrões estabelecidos 

pela WA e pela CBTARCO onde 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 28 de fevereiro de 2021. 

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. Definindo assim o Campeão Catarinense de cada 

categoria; 

2. As datas obedecerão ao calendário estipulado pela 

CBTARCO, o qual encontra-se no site da FCTA para consulta. Os 
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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: 

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 INSTINTIVO 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 classe 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 e 

consequentemente o não recebimento da premiação. 

6. Excepcionalmente, devido a pandemia de Covid-19, as 

premiações serão feitas por meio de medalhas das etapas realizadas 

no sistema multi-site, onde serão premiados os 3 primeiros atletas 
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independente da quantidade de atletas na categoria, baseado no 

ranking da etapa qualificatória de cada categoria. Não havendo assim 

sistema de combates nesta modalidade em 2021. Não haverá 

premiação por equipes. 

 

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

1. O Campeonato Outdoor 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 2021. 

b. Para o ranking estadual, serão contabilizados os 05 

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 
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c. ARCO RECURVO MASTER/CADETE = 60 metros 

d. ARCO BAREBOW = 50 metros 

e. ARCO RECURVO INICIANTE, INFANTIL, ARCO 

INSTINTIVO = 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 um máximo de 04 atletas. 

 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 

INSTINTIVO, 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 INFANTIL utilizará o alvo de 122cm a distância de 

30m. 

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

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

mínimo 04 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. 
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>>--------->  CAMPEONATO FIELD  <---------<< 

1. O Campeonato Field seguirá os padrões estabelecidos pela 

WA e pela CBTARCO onde consistirá em 03 provas no formato 2D ou 

3D:  

a. Para o ranking estadual, serão contabilizados os 02 

melhores resultados levando-se em consideração somente as 

provas realizadas em Santa Catarina, descartando-se os 

demais.  Na CBTARCO ainda não existe ranking nacional Field. 

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

qual encontra-se no site da mesma para consulta. O tipo de prova 

(target ou 3D) e os locais das provas serão anunciados com no 

mínimo uma semana de antecedência.  

3. O Round classificatório será constituído por 12 alvos em 

duas rodadas. Cada arqueiro dispara 03 flechas para target e 2 

flechas para alvos 3D. Nas provas por equipe serão disparadas 3 

flechas, sendo 1 flecha por cada arqueiro da equipe.  

4. Para o Field Target a qualificação consiste em duas rodadas 

de 12 alvos, uma rodada de 12 alvos não marcada e uma rodada de 

12 alvos marcados. A partida de eliminação é baseada no formato de 

disputa, sendo cada partida composta por 4 alvos marcados de 

tamanho e distância variados. No Field 3D serão 2 rodadas não 

marcadas. 

6. Divisões: 

a. ARCO COMPOSTO         b. ARCO RECURVO  

c. ARCO BAREBOW           d. ARCO INSTINTIVO  
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e. ARCO LONGO (LONGBOW)  

7. Nas competições os grupos de arqueiros são separados em 

3 ou 4 atletas juntos, onde cada grupo inicia em estações de alvos 

diferentes no percurso. O atleta pode ficar de pé ou ajoelhado em 

qualquer direção de aproximadamente 1 metro atrás ou ao lado do 

poste de tiro, levando em consideração as condições do terreno. Em 

circunstâncias especiais um juiz pode dar a permissão de se atirar 

fora da área definida. 

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

estar em dia com suas mensalidades junto a FCTA, ter feito as 02 

provas na classe 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 e consequentemente 

o não recebimento da premiação. 

9. Para Field Target, são necessários no mínimo três cursos de 

eliminação; um para composto, um para recurvo e outro para 

barebow. Cada curso deve incluir pelo menos um tamanho de cada 

face de alvo. Em cada alvo, todas as três distâncias marcadas 

apropriadas serão fixadas. O juiz instruirá os atletas a partir de qual 

estaca eles devem atirar antes do início de cada alvo. 

Peg azul = Barebow, Cadete Recurvo e Cadete Composto 

Peg vermelho= recurvo e composto    Peg amarelo= Cadete Barebow 
 

Distância NÃO MARCADA         
ALVO                                 Peg Amarela                  Peg Azul                  Peg Vermelha 

Ø 20                                  5 a 10                          5 a 10                     10 a 15 
Ø 40                                 10 a 15                       10 a 20                     15 a 25 
Ø 60                                 15 a 25                       15 a 30                     20 a 35 
Ø 80                                 20 a 35                       30 a 45                     35 a 55 
 
Distância MARCADA  
ALVO                                 Peg Amarela                  Peg Azul                  Peg Vermelha 

Ø 20                                   5, 10, 15                   5, 10, 15                 10, 15, 20 
Ø 40                                  10, 15, 20                 15, 20, 25                20, 25, 30 
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Ø 60                                  20, 25, 30                 30, 35, 40                35, 40, 45 
Ø 80                                  30, 35, 40                 40, 45, 50                50, 55, 60 

 

  
 

 10. Para Field 3D, são necessários no mínimo quatro cursos de 

eliminação. Em cada um para composto, barebow, instintivo e arco 

longo. Cada curso deve incluir uma variedade de tamanhos de alvo 

3D. Em cada alvo, o juiz colocará a estaca para os atletas antes do 

início de cada alvo. 
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11. Zonas de pontuação: 

O alvo é dividido em quatro zonas de pontuação (11, 10, 8 e 5). 

a. Quando uma flecha toca a linha divisória entre duas zonas de 

pontuação ou a linha da borda da área de pontuação deve se 

marcar o valor mais alto. Cinco pontos no restante da zona de 

cor corporal; 

b. Uma flecha no chifre ou no casco, ou outra área definida sem 

pontuação, que não toca na zona da cor do corpo, conta como 

erro (M). Um acerto na cauda ou nas asas de um pássaro é 

uma flecha de pontuação. Uma flecha que passa através do 

chifre ou do casco ou outra área definida sem pontuação, mas 

tocando uma zona de pontuação, marcará o valor em que toca 

a zona de pontuação.  

c. As distâncias não são marcadas e variam dentro das seguintes 

limitações: 

- Entre 5-45m para o composto e divisões recurvas; 
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- Entre 5-30m para o Barebow, o Longbow e Instintivo; 

Target 
Alvos sem 
distância  

Alvos com 
distância Flechas 

Tempo 
(min) 

Qualificatório 10 a 12 10 a 12 3 2 
Eliminatório     3 2 

Equipes     3 2 

          

3D 
Alvos sem 
distância  

Alvos sem 
distância  Flechas 

Tempo 
(min) 

Qualificatório 10 a 12 10 a 12 2 2 

Eliminatório     1 1 

Equipes     3 2 

 

 

>>--------->  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 ou INSTINTIVO), e também 

por distâncias no caso do RECURVO, desde 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 e 

nem premiação para o atleta que não combater. 

 a. Os combates de Arco Recurvo, Barebow ou Instintivo, 

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 02 equipes de uma mesma categoria e mesma divisão, 
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previamente definidas antes do início da prova. Atletas de diferentes 

clubes não poderão montar uma equipe mista para participar da 

prova. 

3. Somente os combates individuais serão premiados ao final 

de cada prova, com a entrega de medalhas. Exceto o Indoor deste 

ano. 

 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. 

d. Se uma categoria possuir apenas um atleta, não 

haverá premiação. 

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 e cinco reais), que deverá ser pago por meio de boleto 

bancário, e o comprovante deverá ser encaminhado para o email do 

Presidente e cópia para o email do Tesoureiro da FCTA, servindo 

então como comprovante de inscrição. 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 
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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 preferencialmente para às 09:00h. Podendo 

haver ajustes ou alterações devido a necessidade do momento. 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. As provas de Field preferencialmente iniciarão as 

8:30h de acordo com prévia definição da organização do evento. 

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

será iniciada quando todos os atletas que por ventura 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, quando o mesmo não possuir montagem 

pela organização. 

 c. A FCTA buscará realizar a montagem do campo de 

competição por meio de uma pessoa capacitada e que não esteja 

como atleta da prova, buscando preservar a integridade dos atletas. 
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7. É responsabilidade do atleta calcular corretamente suas 

pontuações e os organizadores não são obrigados a aceitar, verificar 

ou registrar pontuações incompletas ou que contenham erros 

matemáticos. Um organizador deve, em tais casos, devolver os 

cartões aos atletas se o erro for identificado no momento em que os 

cartões estão sendo enviados pelos atletas. Um organizador, no 

entanto, não tem uma obrigação, de revisar a planilha de pontuação 

(scorecard) quando enviado ou de identificar erros na planilha de 

pontuação (scorecard). 

“Livro de regras WA 2 art. 7.6.4.1 Os organizadores não serão 

obrigados a aceitar ou registrar cartões de pontuação que não foram 

assinados, ou não contêm a soma total, o número de 10 ou o número 

de X ou que contêm erros matemáticos. Os organizadores ou oficiais 

não são necessários para verificar a precisão de qualquer planilha de 

pontuação (scorecard) entregue, no entanto, se os organizadores ou 

oficiais notarem um erro, eles irão corrigir esse erro e o resultado 

corrigido permanecerá. Qualquer dessas correções devem ocorrer 

antes do próximo estágio da competição. “  

a. No caso de súmulas que forem entregues sem que os 

procedimentos estejam corretamente realizados, não serão aceitas 

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. É responsabilidade do atleta usar equipamentos que 

estejam em conformidade com a regra WA. Qualquer atleta que 
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esteja usando equipamentos que violem as Regras Mundiais de Tiro 

com Arco pode ter sua pontuação desqualificada. 

10. Todos os membros de uma equipe por categoria 

(combinação de uma classe e uma divisão) devem estar vestidos com 

o mesmo uniforme. Os oficiais da equipe podem usar um estilo 

diferente, mas devem usar as mesmas cores e devem ser facilmente 

identificados como o oficial de sua equipe; 

11. Não podem ser usados jeans ou sarja (denin), 

independentemente da cor ou roupas e equipamentos camuflados, 

nem calças ou shorts (grandes ou folgados). Para provas de formato 

Field é aceito a utilização de calça jeans; 

11. Reclamações e sugestões das provas ou da arbitragem 

devem ser feitas através do Representante de Atletas, o qual fará os 

encaminhamentos necessários. 

12. 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. 

13. No ano de 2021 não realizaremos o formato Copa Santa 

Catarina. 

 

>>-----> EVENTO DE ENCERRAMENTO 2021 <----<< 

No dia 11 de dezembro (a confirmar) será realizado um evento 

de final do ano para confraternizar o retorno das atividades 

competitivas em 2021, premiação do campeonato catarinense 2021 e 

realizar um evento competitivo teste. Este evento vai contar somente 

com a etapa eliminatória em que os arqueiros realizarão combates 



 

 14 

individuais, equipe mista (homem e mulher), equipe e equipe field (1 

atleta de composto, 1 de recurvo, 1 barebow ou 1 tradicional). 

Equipes poderão ser formadas com a junção de outros 

componentes de outra equipe, no caso de não conseguir completar, 

porém será levado em consideração o ranking utilizando e utilizando 

os arqueiros nos extremos opostos para a junção das equipes; 

O sistema de pontuação adotado nesta competição será o de 

pontos corridos e o somatório destes pontos irá definir os 03 

melhores atletas. Os pontos de cada ranking (indoor/outdoor/field) 

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. 

Neste evento não haverá etapa classificatória, apenas 

aquecimento e os combates supracitados. 

Abaixo o cronograma do evento: 

O Aquecimento será realizado somente na primeira distancia que será 

do Outdoor; 

 - Combates seguindo as regras de OUTDOOR das respectivas 

categorias (distancias / SET / SOMA / nº de flechas / tempo); 

. Individual / equipe / equipe mista / equipe field 
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- Combates seguindo as regras de INDOOR das respectivas 

categorias (distancias / SET / SOMA / nº de flechas / tempo); 

. Individual / equipe / equipe mista / equipe field 

- Combates seguindo as regras do FIELD das respectivas categorias 

(distancias / SET / SOMA / nº de flechas / tempo); 

. Individual / equipe / equipe mista / equipe field 

 Serão premiados os atletas que obtiverem as maiores 

pontuações na soma das 3 etapas da competição 

(OUTDOOR/INDOOR/FIELD). Sendo premiado as categorias 

Individual, equipe, equipe mista e equipe field. No caso de haver 

alguma categoria que não tenha oponente, não haverá premiação. 

 

FERNANDO WOLFF SWATOWISKI 

Presidente da Federação Catarinense de Tiro com Arco 


