
REGULAMENTO
COPA GOIÁS

2021

1. A COPA

A Copa Goiás 2021 de Tiro com Arco é o conjunto de provas oficiais promovidas pela Federação
Goiana de Tiro com Arco (FEGOTARCO), seguindo as regras de  Target Archery determinadas pela  World
Archery.  A compe ção visa proporcionar aos atletas goianos a oportunidade exercitar suas habilidades,
familiarizar os atletas com alguns dos procedimentos executados em provas nacionais e internacionais, e
também reunir os pra cantes de ro com arco de Goiás. Todas as provas são válidas para o ranking da
Confederação Brasileira  de  Tiro com Arco (CBTARCO).  Atletas  par cipantes  que não estejam filiados à
CBTARCO não terão seus resultados válidos para o ranking nacional, contudo terão os pontos validados na
Copa Goiás 2021. Atletas não filiados à FEGOTARCO podem par cipar de qualquer prova da  Copa Goiás
2021, desde que tenham sido devidamente autorizados a u lizar o Campo de Tiro FEGOTARCO, entretanto,
os resultados desses atletas não serão validados e nem computados na Copa Goiás 2021.

2. COMPETIÇÕES

2.1. Datas

A Copa Goiás de Tiro com Arco será disputada na sua modalidade Outdoor ao longo de 06 etapas,
sendo que os 03 (três)  melhores resultados serão considerados para a composição do ranking
anual. 

Somente serão validados para a Copa Goiás, os resultados ob dos nas provas da própria Copa,
não sendo computados resultados ob dos em provas estaduais realizadas em outros sitos, em
provas federais e nem em provas internacionais.

As etapas serão nas seguintes datas:

- 20 de fevereiro de 2021 – 1ª Etapa;

- 11 de setembro de 2021 – 2ª Etapa;

- 19 de setembro de 2021  – 3ª Etapa;

- 02 de outubro de 2021 – 4ª Etapa;

- 10 de outubro de 2021 – 5ª Etapa;

- 30 de outubro de 2021 – 6ª Etapa;

2.2. Distâncias

A  Copa Goiás de Tiro com Arco será disputada em três distâncias diferentes, de acordo com a
categoria e qualificação dos atletas, sendo:
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- 30 metros – Categoria Recurvo – Para iniciantes e alunos; Alvo Fita 80cm, 10 anéis e 05 cores;

- 50 metros – Categoria Composto – Para atletas; Alvo Fita 80cm, 06 anéis e 03 cores;

- 70 metros – Categoria Recurvo – Para atletas; Alvo Fita 122cm, 10 anéis e 05 cores.

3. FORMATO DAS PROVAS

Todas as provas realizadas serão realizadas seguindo o formato:

1. Inspeção de equipamentos pelo árbitro responsável;

2. Aquecimento (3 rodadas);

3. Primeira rodada do round qualificatório;

4. Pausa de 15/20 minutos;

5. Segunda rodada do round qualificatório;

6. Pausa de 15/20 minutos;

7. Combates (Opcionais).

Sobre os Combates:

1: Os combates serão realizados de forma mista (masculino e feminino), exis ndo apenas a separação entre as
modalidades (recurvo e composto). A par cipação não se faz obrigatória para que os resultados ob dos nos
qualificatórios sejam validados para a Copa Goiás.

2: Somente combates individuais serão realizados.

4. INSCRIÇÕES

4.1. Valores e Prazos

A inscrição para cada prova terá o valor de R$35,00 por atleta (valor esse que pode ser alterado
durante o ano, com aviso informa vo antecipado). A inscrição deverá ser realizada até o meio-dia
(12:00) da úl ma sexta-feira que antecede a compe ção.  Não serão aceitas inscrições realizadas
após esse limite.

Os valores poderão ser pagos ao final da prova, em dinheiro diretamente ao atleta responsável pelo
recebimento (normalmente o diretor financeiro) ou durante a semana que antecede a prova, por
transferência bancária para a conta da FEGOTARCO.

4.2. Forma

A inscrição deverá ser realizada via grupo de WhatsApp FEGOTARCO para os atletas federados ou
por mensagem de WhatsApp para qualquer um dos diretores da FEGOTACO.
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5. LOCAL DAS PROVAS

As provas da Copa Goiás 2020 serão realizadas em campo a ser definido até a data de abertura das
inscrições, permi ndo a ciência prévia de cada um dos inscritos. 

6. DESEMPATES

6.1. Desempate nas Provas

Provas  Outdoor: no  round qualificatório de cada prova, considera-se primeiro o número de 10’s
feitos por cada atleta, persis ndo o empate, considera-se o número de X’s, persis ndo mais uma
vez o empate, é feito um shoot-off entre os atletas empatados.

6.2. Desempate na Pontuação Geral

Para  desempate  na  pontuação  geral  da  Copa  Goiás  de  Tiro  com  Arco,  será  considerada  a
pontuação do primeiro melhor resultado de cada atleta, persis ndo o empate, será considerada a
pontuação do segundo melhor resultado, e assim por diante.

7. PREMIAÇÕES

Será realizado um evento de encerrado, em data estabelecida em calendário e com local  a ser
definido na divulgação do evento, para a entrega das medalhas e premiações da Copa Goiás 2020.

Para a premiação,  serão levados em considerações os critérios designados no item 2.1.,  com a
somatória estabelecida pelos 04 (quatro) melhores resultados do atleta em toda a Copa. Caso o atleta não
realize o mínimo de 06 (seis) provas, o mesmo não estará apto para premiação. Caso o iniciante ou aluno
não realize o mínimo de 04 (quatro) provas, o mesmo também não estará apto para premiação.

DIRETORIA
FEDERAÇÃO GOIANA DE TIRO COM ARCO
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