Goiânia no centro do alvo
A Federação Goiana de Tiro com Arco (FEGOTARCO)
tem a honra de convidá-lo a participar do 41º
Campeonato Brasileiro Outdoor de Tiro com Arco e do
Para Campeonato Brasileiro Outdoor de Tiro com Arco
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 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
• 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

A logomarca
• Inspirado nas curvas de Oscar Niemeyer, a logomarca do 41º Campeonato Brasileiro
Outdoor 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.

Locais de competição
• Local:
– Round Qualificatório / Eliminatório –- Centro de Treinamento Edmo
Pinheiro – Goiás Esporte Clube

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.

– Finais – Centro Cultural Oscar Niemeyer

Ícone para a cultura goiana, Umespaço 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.

Formato da competição
41º Campeonato Brasileiro Outdoor
• Round Qualificatório
– Arco Composto: Round Duplo 50 metros (72 flechas)
– Arco Recurvo: Round Duplo 70 metros (72 flechas)
• Round Eliminatório Duplas Mistas
– Entram para a disputa eliminatória em Duplas Mistas as 16 melhores duplas
ranqueadas por categoria (pode haver mais de uma dupla por clube participante).
• Round Eliminatório por Equipes
– Entram para a disputa eliminatória por Equipes as 16 melhores equipes por categoria
(pode haver mais de uma equipe por clube participante).
• Round Eliminatório Individual
– Entram para a disputa eliminatória individual os 64 melhores arqueiros em cada
categoria (em caso de empate na 64ª posição no Round Qualificatório, será feito um Shoot-off –
Regras W.A.).
• O Campeão Brasileiro será o vencedor do Round Eliminatório (combates) em suas
formas de disputa: Duplas Mistas, Equipes e Individual.
• Atletas paralímpicos poderão classificar-se para os Rounds Eliminatórios do
Campeonato Brasileiro Outdoor (Duplas Mistas, Individuais e Equipes)
observando-se as mesmas condições dos demais participantes.

Formato da competição
Para Campeonato Brasileiro Outdoor 2015
• Round Qualificatório (disputado simultaneamente com o Round Qualificatório do
Campeonato Brasileiro Outdoor)
– Arco Composto: Round Duplo 50 metros (72 flechas)
– Arco Recurvo: Round Duplo 70 metros (72 flechas)

• Round Eliminatório Individual
– Entram para a disputa eliminatória individual os 16 melhores arqueiros em cada
categoria (em caso de empate na 16ª posição no Round Qualificatório, será feito um Shoot-off –
Regras W.A.).

• O Campeão Brasileiro será o vencedor do Round Eliminatório Individual
(combates).
• Atletas paralímpicos podem entrar para a disputa dos Rounds Eliminatórios do
Campeonato Brasileiro Outdoor, desde que classifiquem-se entre os 64 melhores
atletas em sua respectiva categoria.

Informações Gerais
• Estão abertas as inscrições a todos os atletas que desejem participar, sem restrição de
ranking.
• O campo de competição terá entre 32 alvos disponíveis com linha AB-CD.
• O credenciamento será realizado durante a realização do Treino Oficial / Inspeção de
equipamentos.
• Somente pessoas credenciadas terão acesso ao campo de competição.
• A organização proverá tendas para devido sombreamento, mesas para montagem e
desmontagem de equipamentos e cadeiras para descanso.
• Água será oferecida às pessoas credenciadas. Para evitar desperdícios, a distribuição
funcionará da seguinte maneira: cada atleta ou oficial receberá uma garrafa ou copo de
água e esse quando este estiver vazio será substituído por outro novo nos postos de troca.
• Importante salientar que por se tratar de um campo utilizado para a prática de outras
modalidades esportivas, pedimos a todos os participantes que relatem ao Diretor de
Competição a ocorrência de flechas perdidas, de forma a evitar a possível ocorrência de
acidentes.

Programação
Evento oficial: 28/10/15 a 01/11/15
Data
27/10/15
(3ª-feira)

Atividade
Chegada das delegações - Treino Livre (Campo FEGOTARCO)

28/10/15
(4ª-feira)

Treino oficial / Reunião de capitães de equipe

29/10/15
(5ª-feira)

Round Qualificatório e Round Qualificatório Paralímpico

30/10/15
(6ª-feira)

31/10/15
(Sábado)
01/11/15
(Domingo)
02/11/15
(Feriado)

Round Eliminatório – Duplas Mistas / Equipes
Round Eliminatório Paralímpico - Individual
Round Eliminatório Individual
Finais – Para Campeonato Brasileiro
Finais – Campeonato Brasileiro Outdoor
Coquetel de Encerramento
Retorno das delegações

* Programação sujeita a alterações.

41º Campeonato Brasileiro Outdoor
Treino Livre
No dia 27/10/2015 (3ª-feira) o campo da Federação Goiana de Tiro com Arco estará disponível
para prática livre das 13h30 às 17h00
Endereço:
Centro de Treinamento Parque Anhanguera – Goiás Esporte Clube
Av. Ipanema, Quadra 8, Lote 1, Setor Parque Anhanguera, Goiânia – GO
- Transporte oficial não disponível.
- O acesso ao local será restrito às pessoas inscritas no 41º Campeonato Brasileiro Outdoor e
Campeonato Brasileiro Paralímpico 2015. O controle será feito na portaria do clube mediante
lista, para tanto o atleta ou oficial deve apresentar documento pessoal com foto para
identificação.

Inscrições
- Para melhor planejamento e realização da competição por parte da FEGOTARCO, as inscrições serão antecipadas e deverão
ser feitas entre os dias 1º a 31 de maio de 2015 diretamente pelos clubes participantes via planilha disponível no campo
Inscrição disponível no site www.goiania2015.com
- O pagamento deve ser feito por meio de depósito em conta (dados abaixo) e o comprovante de depósito deve ser enviado
para o e-mail fegotarco@hotmail.com
-

Dados da conta para depósito: Em breve.

- Cada atleta e oficial inscrito deverá efetivar sua inscrição até o dia 31/05/2015 preenchendo o formulário disponível no
campo Inscrição no site www.goiania2015.com, bem como realizar o aceite do Termo de Responsabilidade e Participação
vinculado ao formulário.
Valor de inscrição:
- Atletas - Valor R$ 170,00
- Oficiais (Técnicos, Auxiliares e Apoio Paralímpico) - Valor R$ 100,00
- Equipes – Valor R$ 100,00
- Clubes com mais de uma equipe por categoria deverão mencionar a quantidade.
- O acesso ao campo de competição só será permitido a pessoas credenciadas. Oficiais (Técnicos, Auxiliares e Apoio
Paralímpico) que não realizarem sua inscrição não poderão adentrar ao campo de competição. Caso algum atleta também
tenha a função de Técnico, sua inscrição e credencial de atleta terá os mesmos direitos da credencial de oficial.
- Transporte local: R$ 120,00 (Traslado Hotel/ Campo e Campo/Hotel) nos dias de treino oficial e competição. O valor deverá
ser pago juntamente com a inscrição. Importante ressaltar que o traslado só estará disponível para os hotéis conveniados.
- Coquetel de encerramento: R$ 50,00 por pessoa (opcional).
- Após o período de inscrição e durante o evento, o valor será de R$ 70,00 por pessoa.

- Obs: Todos os atletas inscritos deverão estar regularmente filiados à CBTARCO até a data da inscrição.

Hospedagem
Os hotéis conveniados da competição e indicados pela Federação Goiana de Tiro com Arco são:
San Marino Suíte Hotel (Classe ****) e Vivence Suítes Hotel (Classe ****)
-

Diária de R$ 249,00 em quarto Single com café-da-manhã incluso – acrescer 10% de taxa de serviço + 5% ISS

-

Diária de R$ 259,00 em quarto Duplo com café-da-manhã incluso – acrescer 10% de taxa de serviço + 5% ISS.

-

Diária de R$ 309,00 em quarto Triplo com sofá-cama extra (verificar com o hotel as condições para quarto triplo, bem como
disponibilidade). - (Café-da-manhã incluso) – acrescer 10% de taxa de serviço + 5% ISS.

As reservas já estão disponíveis e deverão ser feitas nos contatos abaixo:
San Marino Suíte Hotel (www.sanmarinogoiania.com.br)
Contato para Reservas: Patrícia ou Wanny (somente em horário comercial)
Fone: (62) 3250-4600. E-mail: eventos@sanmarinogoiania.com.br
Vivence Suítes Hotel (http://www.vivencehoteis.com.br/hoteis/vivence-suites-hotel)
Contato para Reservas: Janayna ou Ana Paula (somente em horário comercial)
Fone: (62) 3931-9983. E-mail: reservas@vivencehoteis.com.br
- A organização do campeonato bloqueou 100 quartos (50 quartos em cada hotel) até o dia 01 de junho de 2015, após esta data, a Tarifa Acordo
especial para o evento bem como a disponibilidade de quartos não estará garantida.
- Os hotéis são recomendados pela localização privilegiada, infraestrutura, valor de tarifas e por serem os hotéis que apoiaram a organização do
Campeonato para a realização do evento. Distância entre os hotéis: 400 metros.
- Somente para estes hotéis será possível optar pelo serviço de traslado Hotel/Campo e Campo/Hotel ofertado pela organização (pagamento à parte).
- As reservas devem ser feitas diretamente pelos interessados. A FEGOTARCO não se responsabilizará pelas reservas, garantiremos apenas que até a data
de 01 de junho de 2015 está garantido o bloqueio de quartos nos hotéis conveniados.
- No ato da reserva deve ser mencionado a participação do Campeonato Brasileiro de Arco e Flecha para aplicação de Tarifa Acordo.
- Importante salientar, que na mesma data da competição acontecerá um grande congresso médico em Goiânia, logo recomendamos que as reservas
sejam feitas no prazo acordado para evitar transtornos ou aumento de custos devido ao aumento da demanda.

Transporte local
• Para facilitar o transporte de atletas, oficiais e equipamentos, a
FEGOTARCO irá ofertar serviço de transporte em ônibus executivo entre
os hotéis conveniados e Campo de competição.
• Traslado opcional ida e volta entre Hotel Credenciado - Campo de
competição disponível entre os dias 28/10/15 (Treino Oficial) a
01/11/2015 (Finais).
• Valor por pessoa (Atletas ou Oficiais) - R$ 120,00.
• O serviço será realizado por empresa terceirizada e deverá ser pago
juntamente com a inscrição.
• A opção de Traslado deve ser feita somente no ato da inscrição. Após
este período não serão aceitos novos pedidos.

Coquetel de Encerramento
• A organização da competição irá organizar um Coquetel de Encerramento
no salão de eventos do San Marino Suíte Hotel para congraçamento entre
os participantes.
• É de nosso desejo ofertar o coquetel gratuitamente aos inscritos, contudo
por restrições de recursos dispendidos para a organização de uma
competição desta magnitude, a participação no Coquetel será opcional e
terá um custo de R$ 50,00 por pessoa que deverão ser pagos juntamente
com a inscrição.
• Caso algum atleta ou oficial deseje mais convites para o Coquetel, favor
mencionar a quantidade no ato da inscrição.
• Desejamos que todos possam participar e fazer deste um momento de
aproximação das pessoas e celebração do esporte.

* Após o período de inscrições, o valor do convite para o Coquetel de Encerramento será de R$ 85,00 e sujeito a disponibilidade.

No que acreditamos

• Valorização do atleta.
• O esporte deve aproximar-se das pessoas.
• Ampla divulgação em mídia.
• Envolvimento local.
• Atleta no centro - Um campeonato feito por atletas e para atletas.

Apoio

Apoio institucional:

Mídia:

Apoio:

Contatos
• Henrique Junqueira Campos
– (62) 9605-4038
– hjcampos@gmail.com

• Marcelo Roriz
– (11) 97639-1384
– mroriz@gmail.com

Anexos – Goiânia

Goiânia
Como chegar
• Aeroporto Santa Genoveva
- Companhias aéreas: TAM, GOL, Azul, Avianca, Passaredo e Sete Linhas Aéreas
- Distância do Aeroporto para os hotéis conveniados: 11 km
– Valor de táxi aproximado por trecho: R$ 37,00 – R$ 42,00

• Distância rodoviária (em km) de Goiânia para outras capitais brasileiras:

Goiânia

• Planejada na década de 30, Goiânia, apesar de jovem, é reconhecida por seu acervo
arquitetônico Art Déco. Localizada no coração do Brasil, a capital de Goiás mescla o
clima cosmopolita dos negócios com o jeito de receber bem do goiano. Com uma
combinação única de ruas arborizadas, parques urbanos e um bom número de hotéis,
restaurantes e centros de convenções, é um dos destinos turísticos mais importantes
do Brasil, especialmente em congressos e eventos. A vida cultural, gastronômica e de
lazer na cidade são pontos altos para moradores e visitantes. Famosa pela vida
noturna agitada e pelos bares nas calçadas, nada expressa mais a goianidade do que
escolher um bar favorito para o happy hour com os amigos. Venha, viva e depois nos
conte como foi...
• Alguns atrativos: Acervo Art Déco; vida noturna; Centro Cultural Oscar Niemeyer;
Mercado Central; Parque Vaca Brava, Bosque dos Buritis, Parque Flamboyant; Teatro
Goiânia; Vila Cultural Cora Coralina; Museu do Cerrado, Museu Zoroastro Artiaga.

Goiânia
• Restaurantes sugeridos
-

Kanpai Blue – Comida japonesa. Na área externa do Shopping Flamboyant, ambiente muito agradável.
Vale a pena pedir o Festival que serve diversos tipos de entradas e pratos para se deliciar. Não esqueça
de terminar com o famoso Tempurá de Sorvete. $ - R$ 80,00

-

Cateretê - picanha excelente acompanhada de um arroz com alho e um feijão tropeiro de dar água na
boca. $ - R$ 60,00

-

Piquiras - um dos melhores restaurantes de Goiânia - cozinha contemporânea. $ - R$ 80,00

-

Tucunaré na chapa – para comer um bom peixe. $ - R$ 70,00.

-

Chão Nativo - típica comida goiana, com o tempero da terra. Cuidado ao comer o famoso pequi, pois no
caroço tem espinho, perguntar sobre como comer para não ter complicações… vale a pena
experimentar!. $ - R$ 50,00.

-

Tao Oriental um dos melhores restaurantes de comida japonesa e tailandesa, com pratos maravilhosos e
ambiente agradável. Filé Tao excelente, Carpaccio de Robalo com pimenta, Camarão no côco ou o arroz
com filé servido no abacaxi. $ - R$ 80,00.

-

Coco Bambu – peixes e frutos do mar. Na área externa do Shopping Flamboyant. Comida farta e
saborosa. Média por pessoa – $ - R$ 70,00.

-

Like a Box – famosa sanduicheria da cidade que vale a pena a visita. $ - R$ 35,00

-

Pit-Dog – famosos lanchonetes de rua. Sabororos sanduíches vendido em trailers posicionados em praças
da cidade. Próximo aos hotéis sugerimos – Bulldog’s e Komiketo. Vale a pena experimentar. $ - 20,00.

$ - valor médio por pessoa sem bebidas

Goiânia
• Bares:
– Celsin Bar – famoso pela costela assada.
– Glória – botequim de estilo carioca.
– Boteco Posto 15 – bar mais badalado.
– Kabanas – bar e restaurante em frente ao Parque Vaca Brava, com uma vista
bonita para o parque.
– Piquiras – Setor Marista – ambiente agradável e famoso pelo pastel de carne
com pequi.
– Botequim Mercatto.
– Bahrem.

• Vida noturna
– Villa Mix.
– Bolshoi Pub.

