


      A Federação Goiana de Tiro com Arco (FEGOTARCO) 
tem a honra de organizar o 41º Campeonato Brasileiro 
Outdoor de Tiro com Arco e o Campeonato Brasileiro 
Paralímpico Outdoor que serão realizados na cidade de 
Goiânia entre os dias 28 de outubro a 01 de novembro de 
2015.  

      Goiânia, uma cidade verde no coração do Brasil, de 
gente hospitaleira e pronta para receber todos os 
amantes do esporte para vivenciar aqui uma experiência 
inesquecível. 

    Enveredaremos todos os esforços para possibilitar uma 
infraestrutura adequada, logística, atrações e visibilidade 
para patrocinadores e atletas. 

    No centro do Brasil esperamos os arqueiros, razão de 
existência do esporte, para darem seu show de pontaria, 
precisão e beleza que só o Arco e Flecha proporciona. 

 

Goiânia no centro do alvo 



Goiânia no centro do alvo 

•  Capital do estado de Goiás 

•  Uma cidade planejada no 
coração do Brasil 

•  Maior índice de área verde 
por habitante 

•  População: 1,412 milhões 

•  IDH: 0,799  

•  Temperatura média em 
Outubro: 24,6 ºC 

•  Gente hospitaleira para 
receber de braços abertos 
todos que a visitam 



Inspiração 

•  A Logomarca 

•  Inspirado nas curvas de Oscar Niemeyer, a logomarca do 41º Campeonato Brasileiro 
Outdoor criada pela designer e arqueira Isabele Barbosa faz uma alusão à obra 
arquitetônica e de apreciado valor artístico do Centro Cultural Oscar Niemeyer localizado em 
Goiânia. 

•  A precisão exibida nos projetos de Oscar Niemeyer remete ao que todo arqueiro almeja a 
conquista do resultado perfeito, em especial, dentro da forma geométrica circular.   

•  O vínculo entre os traços que reproduzem a obra do Centro Cultural e o esporte fica claro 
através da representação de um alvo em um dos prédios do conjunto e da utilização das 
cores amarela, vermelha e azul. A cor verde na base remete ao Estado de Goiás. 



41º Campeonato Brasileiro de Arco e Flecha 

•  Local: 
–  Eliminatórias – Goiás E. C. - Centro de Treinamento Edmo Pinheiro  

–  Finais – Centro Cultural Oscar Niemeyer 

Um dos 3 Centros de Treinamento do Goiás Esporte 
Clube, dispõe de fácil acesso e possui extensa área 
e conta com toda a infra-estrutura de vestiários, 
lanchonete, além de uma vasta área verde. 

Ícone para a cultura goiana, Um espaço recém-
inaugurado e com toda a infra-estrutura 
necessária para receber grandes eventos. 
Localiza-se numa região nobre da cidade e 
dispõe de vasta área externa para se realizar as 
finais da competição com toda segurança e 
beleza que o evento exige. 



Justificativa - Escolha do local de competição 

 Atento às tendências mundiais dos grandes eventos de Arco e Flecha, a 
Fegotarco irá realizar um campeonato nos moldes dos principais eventos 
internacionais, focando todos os esforços na qualidade dos locais de prova e 
promoção do esporte junto ao público e mídia.  

     Para isto, a escolha dos locais é de grande importância. Situado em local 
privilegiado e com uma grande área verde, o Centro de Treinamento Edmo 
Pinheiro – Goiás Esporte Clube dispõe de toda conforto, segurança, 
acessibilidade e infraestrutura necessárias para a realização dos rounds 
eliminatórios. 

     O Centro Cultural Oscar Niemeyer, local da disputa das finais da 
competição, será um marco para o esporte no Brasil, levando o Arco e 
Flecha há um local de rara beleza, ícone arquitetônico e que será um 
propulsor na atração e promoção do evento junto ao público e mídia. 



Categorias de disputa 

•  Arco Recurvo  

- Categorias Masculino e Feminino 
•  Também conhecido como arco olímpico, por ser o 

equipamento usado para as disputas Olímpicas, é 
uma evolução do arco tradicional com a 
incorporação de alguns aparatos, tais como: mira, 
estabilizadores e materiais de alta tecnologia, que 
propiciam um rendimento mais preciso. Como o 
arco tradicional, tem uma só corda presa 
diretamente as extremidades. Tem seu nome 
devido ao tipo de lâminas, que são curvadas. 
Podem ser inteiriços ou desmontáveis. Seu design 
fornece grande velocidade à flecha.  

•  Principais materiais em sua composição: alumínio e 
carbono. 



Categorias de disputa 

•  Arco Composto 

- Categorias: Masculino e Feminino 
•  Este arco criou um novo conceito no esporte. As primeiras 

experiências com um arco com sistema de roldanas se 
deram nos anos 60. Com seu conceito absolutamente 
revolucionário para a época, foi incorporado ao esporte de 
competição nos anos 70.  

•  O Arco Composto recebe este nome por apresentar um 
conjunto de cabos e roldanas excêntricas que dão ao arco 
mais potência para o disparo. Além disso conta com mira 
com lente de aumento 4 a 12 vezes, sistema de 
estabilizadores para equilíbrio do conjunto e gatilhos 
disparadores. 

•  Os arcos modernos muito se assemelham a equipamentos 
futuristas, mas nem por isso tiram a sensação inenarrável 
do disparo de uma flecha. Muitos se enganam acreditando 
que o arco composto oferece um nível de facilidade maior 
que os demais. Em realidade para se tornar um arqueiro de 
ponta é necessário total dedicação. 

•  Principais materiais em sua composição: alumínio e 
carbono. 



Tipos de alvo 

•  Arco Composto   •  Arco Recurvo 

10 9 8 7 6 5 

80 cm 

122 cm 

Zona de pontuação máxima  
10 pontos: 8 cm de diâmetro 

Zona de pontuação máxima  
10 pontos: 12 cm de diâmetro 



Equipamentos e acessórios 

Dedeira 

Aljava – 
suporte para 
as flechas 

Peiteira – protetor 
para evitar que a 
roupa toque na corda.  

Protetor de braço  



Equipamentos e Acessórios 

•  Estabilizadores 

Estabilizadores – sofisticado sistema 
para balancear e estabilizar o arco. Está 
posicionado à frente do arco e suas 
funções são, além de equilibrar o arco 
durante e após o disparo, absorver as 
vibrações excessivas resultantes da 
energia que não foi aproveitada pela 
flecha no instante do tiro. Os principais 
materiais utilizados atualmente são os 
compostos de carbono e ligas de 
alumínio. No arco podem ser utilizados 
vários estabilizadores e de vários 
comprimentos. 



Equipamentos e Acessórios 

•  Mira 

É o aparelho usado pelo arqueiro para mirar, permitindo realizar regulagens na altura e lateralidade do 
posicionamento do arco no instante do disparo. 
Assim como os arcos, materiais como alumínio e compostos de carbono também são utilizados em sua 
construção, visando tornar o equipamento mais leve e isento de vibrações. 
Para o Arco Composto é permitido o uso de um Scope com lente de aumento, bem como um nível para 
melhor nivelamento do conjunto do arco.  

Mira para Arco Recurvo Mira para Arco Composto 



Equipamentos e Acessórios 

•  Flechas 

Componentes da flecha 

Ponta 
Insert 

Tubo 

Penas 

Nock 

Os tubos são feitos de carbono ou 
alumínio ou os 2 materiais 
combinados. 



Equipamentos e Acessórios 

•  Gatilhos (Arco Composto) 

O Disparador ou Gatilho é um acessório permitido somente para o arco composto nas competições 
regulamentadas pela Federação Internacional (World Archery). É um aparato mecânico utilizado para puxar 
a corda do arco e que no ato da largada libera a corda de forma mais limpa, eliminando a sua oscilação 
lateral, permitindo maior precisão no voo da flecha.  



Formato da competição 
41º Campeonato Brasileiro Outdoor 

•  O sistema de disputa da competição acontece da seguinte maneira: 

•  Os atletas em sua respectiva categoria dispararão um Round Qualificatório de 72 flechas (12 
séries de 6 flechas – 720 pontos possíveis). 

–  Arco Composto Masculino / Feminino: alvos posicionados a distância de 50 metros. 
–  Arco Recurvo Masculino / Feminino: alvos posicionados a distância de 70 metros. 

•  Após a etapa qualificatória é formado um ranking entre os 64 primeiros classificados de cada 
categoria que se enfrentarão em modelo de chaveamento olímpico da seguinte maneira: 1º 
colocado versus 64º colocado, 2 versus 63º, 3º versus 62º e assim sucessivamente.   

•  Dos 64 atletas em disputa, apenas 2 chegarão para a disputa final passando pelas chaves 
eliminatórias - 1/32, 1/16, Oitavas-de-final, Quartas-de-final, Semifinal e Final). 

•  As disputas se dão da seguinte maneira: 

•  Arco Composto: 5 séries de 3 flechas – 15 flechas no total (150 pontos possíveis). 
–  Em caso de empate no número de pontos, por exemplo 146 a 146, é disputado uma 

flecha de desempate, vencendo o atleta que tiver a flecha mais próxima do centro. 

•  Arco Recurvo: Sistema de sets. Em cada set cada atleta dispara 3 flechas (30 pontos 
possíveis por Set). O atleta vencedor do set recebe 2 pontos e o perdedor do set 0 ponto. 
Em caso de empate cada atleta recebe 1 ponto. Vence o atleta que atingir primeiramente 6 
pontos. 

–  Em caso de empate em sets (4 a 4 ou 5 a 5) é disputado uma flecha de desempate, 
vencendo o atleta que tiver a flecha mais próxima do centro. 

 
 



Formato da competição 
41º Campeonato Brasileiro Outdoor 

•  Round Eliminatório Duplas Mistas (1 atleta masculino e 1 atleta feminina de uma 
mesma categoria) 

–  Entram para a disputa eliminatória em Duplas Mistas as 16 melhores duplas ranqueadas por 
categoria. Para formação do ranking é feito a soma dos pontos de cada atleta (1 homem / 1 
mulher do mesmo clube) obtido na disputa do Round Qualificatório. 

–  Arco Composto: um total de 16 flechas (4 séries de 4 flechas – 160 pontos possíveis). Cada 
arqueiro deve obrigatoriamente disparar 2 flechas por série, perfazendo um total de 8 
flechas por arqueiro. Vence a disputa a dupla que atingir o maior número de pontos. 

–  Arco Recurvo: Sistema de Sets (4 flechas por set). Em cada set a dupla vencedora recebe 2 
pontos e a perdedora 0 ponto. Em caso de empate 1 ponto para cada dupla. Vence a dupla 
que atingir primeiramente 5 pontos.  

•  Round Eliminatório por Equipes (3 atletas de um mesmo sexo e categoria) 
–  Entram para a disputa eliminatória por Equipes as 16 melhores equipes por categoria. 
–  Arco Composto: um total de 24 flechas (4 séries de 6 flechas – 240 pontos possíveis). Cada 

arqueiro deve obrigatoriamente disparar 2 flechas por série, perfazendo um total de 8 
flechas por arqueiro. Vence a disputa a dupla que atingir o maior número de pontos. 

–  Arco Recurvo: Sistema de Sets. Cada equipe dispara 6 flechas por set, 2 para cada arqueiro. 
Em cada set a dupla vencedora recebe 2 pontos e a perdedora 0 ponto. Em caso de empate 
1 ponto para cada dupla. Vence a dupla que atingir primeiramente 5 pontos.  



Recordes Brasileiro e Mundial por categoria 

Arco Composto - Round Duplo 50 metros - 72 flechas – 720 pontos possíveis 

Categoria Arco Composto Masculino 

Recorde Brasileiro: Marcelo Roriz Jr. – 709 pontos. 

Recorde Mundial: Cristopher Perkins (Canadá) – 715 pontos 

Categoria Arco Composto Feminino  

Recorde Brasileiro: Nely Acquesta –  683 pontos 

Recorde Mundial: Erika Jones (EUA) – 704 pontos 

 

Arco Composto - Round Duplo 70 metros - 72 flechas – 720 pontos possíveis 

Categoria Arco Recurvo Masculino 

Recorde Brasileiro: Gustavo Trainini – 667 pontos 

Recorde Mundial: Im Dong-Hyun (Coreia do Sul) – 699 pontos 

 

Categoria Arco Recurvo Feminino 

Recorde Brasileiro: Anne Marcelle dos Santos – 645 pontos 

Recorde Mundial: Park Sung-Hyun (Coreia do Sul) – 682 pontos 

 



Programação 

Evento oficial: 28/10/15 a 01/11/15 

 

Data Atividade 

27/10/15  
(3ª-feira) Chegada das delegações - Treino Livre 

28/10/15  
(4ª-feira) Treino oficial / Reunião de capitães de equipe 

29/10/15  
(5ª-feira) Round Qualificatório 

30/10/15  
(6ª-feira) Round Eliminatório – Duplas Mistas / Equipes 

31/10/15  
(Sábado) Round Eliminatório Individual 

01/11/15  
(Domingo) Finais – Campeonato Brasileiro Outdoor 

02/11/15 
 (Feriado) Retorno das delegações 

* Programação sujeita a alterações. 





Tiro com Arco 

 

 

 

 

Uma herança histórica. 

O antigo e o moderno em um esporte  

que combina elegância, precisão, intensidade e foco. 



Tiro com Arco - Brasil 

•  O Tiro com Arco no Brasil teve vertiginoso crescimento nos últimos 
anos no Brasil e no mundo. 

•  O momento é oportuno para a construção de uma história de 
conquistas para o esporte. 

•  O Brasil é listado pela World Archery (Federação Internacional de 
Tiro com Arco) com um dos países com maior desenvolvimento da 
modalidade em todo o mundo. 



Divulgação 

•  A exposição do Tiro com Arco em 
mídia nos últimos anos é 
crescente: 

–  Reportagens nas principais emissoras 
nacionais – Globo, Band, Record, 
SBT, Rede TV e outras; 

–  Destaque em matérias exclusivas no 
Jornal Nacional e Esporte Espetacular 
- Globo 

–  Entrevistas a inúmeras rádios; 

–  Reportagens em jornais de circulação 
nacional; 

–  Grande exposição em sites e redes 
sociais; 



Tiro com Arco nos Jogos Olímpicos Rio 2016 

Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro - Brasil  



Destaques 
 



Tiro com Arco em Goiás 

•  O esporte chegou em Goiás por meio dos atletas Henrique Junqueira e Paulo Cerqueira que, em 1999 
fundaram a Federação Goiana de Tiro com Arco (FEGOTARCO). De lá para cá muitas pessoas passaram e 
deixaram sua colaboração como Jaime Câmara Jr., Mauro Sagnori, Rodrigo Giordani, José Ricardo Lopes, 
Ronaldo Nacaxe, Vânia Bastos, Neila Jane, André Cerqueira, Túlio Otoni, Rael Saltarelo, Lupércio Barros e 
Marcelo Roriz são nomes que ajudaram estruturar e fortalecer tanto a FEGOTARCO como o esporte em 
Goiás. 

•  Até o ano de 2006, a FEGOTARCO foi presidida pelo atleta Paulo Cerqueira. Desde então, é o atleta 
Henrique Junqueira quem responde pela presidência da Federação e lidera os esforços da entidade para 
promover o desenvolvimento do esporte no Estado. 

•  Graças à parceria com o Goiás Esporte Clube, que disponibilizou uma área em seu Centro de Treinamento 
do Parque Anhanguera para a prática do esporte, e ao apoio efetivo da CBTARCO, a FEGOTARCO pode 
concentrar seus esforços na criação e implantação de ações para aumentar o número de praticantes 
desse esporte ainda pouco difundido, mas que a cada dia cresce mais no Brasil. 

•  Hoje, a FEGOTARCO é uma das poucas federações do país que conta com um campo exclusivo para a 
prática do Tiro com Arco. 



Tiro com Arco em Goiás 

•  Sede do Campeonato Brasileiro Outdoor em 
2008, sete anos depois a cidade volta a 
organizar a principal competição do esporte no 
país e, em 2015, com o fato especial de ser o 
último Campeonato Brasileiro antes dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016. 

•  Em 2008, o campeonato foi realizado no 
Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha) e contou com 
a presença de 102 arqueiros de 10 estados do 
país. Para 2015, são esperados 200 atletas 
representando 16 estados brasileiros. 

•  Cabe destacar, durante todos esses anos, que 
o esporte em Goiás deve muito ao Goiás 
Esporte Clube, por manter no Centro de 
Treinamento Edmo Pinheiro (Parque 
Anhanguera) um campo exclusivo para a 
prática da modalidade. 

Convite do 34º Campeonato 
Brasileiro – Goiânia 2008 



Atletas de destaque 

•  Marcelo Roriz 

•  Data de nascimento: 12/07/1983 

•  Cidade natal: Goiânia – GO 

•  Início no esporte: 2004. 

•  Principais conquistas: 
–  29º Colocado – Ranking Mundial 
–  BiCampeão Torneio Ranking Mundial Chile 2013 e 2015 
–  5 vezes Campeão Brasileiro 
–  Campeão Panamericano 2010 – Guadalajara, México 
–  3º Colocado Panamericano 2014 – Rosário, Argentina 
–  9º Colocado Copa do Mundo 2014 – Medellín, Colômbia 
–  Campeão Panamericano Indoor por Equipes 2014 

•  Representante brasileiro nos Campeonatos Mundiais: Coreia do Sul – 2009, 
Itália – 2011, Turquia - 2013. 



Atletas de destaque 

•  Marcelo Roriz 

•  Cidade natal: Goiânia – GO 

•  Início no esporte: 2014. 

•  Principais conquistas: 
–  Campeã Arizona Cup 2015 – EUA 
–  3ª Colocada Campeonato das Américas – Rosário, Argentina 

•  Ex-atleta de Tênis de mesa com expressivos resultados internacionais, 
como as medalhas de ouro nos Jogos Panamericanos Rio 2007 e 
Guadalajara 2011. 



Atletas de destaque 

•  Andrey Muniz 

•  Data de nascimento: 12/04/1976 

•  Início no esporte: 2008. 

•  Clube: Goiás Esporte Clube 

•  Principais conquistas: 
–  Pentacampeão Brasileiro 
–  Vice-campeão World Games IWAS – 2009 
–  Campeão Copa Para Centro-Oeste  
–  Vice-campeão por equipes Campeonato Stock Mandeville – Inglaterra  
–  17º colocado – Campeonato Mundial 2011 
–  Conquista da vaga brasileira para os Jogos Panamericanos Toronto 

2015 



Atletas de destaque 

•  Marcus D’Almeida 

•  Data de nascimento: 

•  Cidade natal: Rio de Janeiro - RJ 

•  Início no esporte: 2009. 

•  Principais conquistas: 
–  8º Colocado – Ranking Mundial 
–  Vice-Campeão Copa do Mundo 2014 – Lausanne, Suíca 
–  Medalha de Prata – Jogos Olímpicos da Juventude - Nanjing -  China  
–  1º Colocado Jogos Sulamericanos 2014 - Santiago, Chile 
–  2º Colocado Duplas Mistas Copa do Mundo 2014 – Medellín, 

Colômbia. 



Atletas de destaque 

•  Daniel Xavier 

•  Data de nascimento: 31/08/1982 

•  Cidade natal: Belo Horizonte – MG 

•  Clube: Pampulha Iate Clube 

•  Início no esporte: 1993. 

•  Principais conquistas: 
–  Penta Campeão Brasileiro (2000, 2002, 2008, 2010 e 2011) 
–  Campeão Sulamericano – 2002 
–  5º colocado Jogos Panamericanos – Guadalajara 2011 

–  9º colocado na Copa do Mundo Ogden – EUA – 2012 

•  Representante brasileiro nos Jogos Olímpicos Londres 2012. 



Atletas de destaque 

•  Sarah Nikitin 

•  Data de nascimento: 27/12/1988 

•  Cidade natal: São Paulo - SP 

•  Início no esporte: 2003. 

•  Principais conquistas: 
–  8ª Colocada – Campeonato Mundial 2013 – Antalya, Turquia  
–  Campeã Torneio Ranking Mundial Argentina 2012 
–  2ª Colocado Duplas Mistas Copa do Mundo 2014 – Medellín, Colômbia 
–  3ª Colocada Jogos Sulamericanos 2014 – Santiago, Chile 



Atletas de destaque 

•  Anne Marcelle dos Santos 

•  Data de nascimento: 12/01/1994 

•  Cidade natal: Rio de Janeiro - RJ 

•  Início no esporte: 2010 

•  Principais conquistas: 
–  1ª colocada – Campeonato Brasileiro 2014 
–  3ª colocada – Campeonato das Américas 2014 
–  6ª colocada por equipes – Copa do Mundo 2014 



Atletas de destaque 

•  Roberval dos Santos 

•  Data de nascimento: 14/07/1970 

•  Cidade natal: Osasco - SP 

•  Início no esporte: 1995. 

•  Principais conquistas: 
–  24º Colocado Ranking Mundial (Top 3 em Nov/2007) 
–  Campeão da Copa do Mundo 2006 – Antalya, Turquia 
–  3º Colocado Copa do Mundo 2007 – Dubai 
–  2º Colocado Copa do Mundo 2008 – Porec, Croácia 
–  Recordista panamericano Round FITA  
–  Campeão Panamericano por equipes 2010 - México 



Atletas de destaque 

•  Nely Acquesta 

•  Data de nascimento: 21/09/1964 

•  Cidade natal: São Paulo - SP 

•  Início no esporte: 2004. 

•  Principais conquistas: 
–  Campeã Sulamericana 2010 
–  5 vezes Campeã Brasileira 
–  3ª colocada por equipes – Campeonato das Américas 2008 



Técnico de destaque 

•  Henrique Junqueira 

•  Naturalidade: Pires do Rio – GO 

•  Clube: Goiás Esporte Clube 

•  Técnico da Seleção Brasileira  
de Arco Composto desde 2010. 



Sites de referência 

•  Confederação Brasileira de Tiro com Arco: www.cbtarco.org.br 

•  World Archery: www.archery.org 

•  Federação Goiana de Tiro com Arco: www.fegotarco.com.br 

•  Site Tiro com Arco: www.tirocomarco.esp.br 

•  World Archery Media Guide: 
–  http://www.worldarchery.org/Portals/1/Documents/PUBLICATIONS/

PRESS_GUIDE/2014/index.html 

•  http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/olimpiadas/modalidades/tiro-
com-arco 


