Regras para premiação
CAMPEONATO GAÚCHO 2014
1. Serão premiados os três atletas com melhor desempenho durante o ano nas seguintes
categorias:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Outdoor Recurvo Feminino
Outdoor Recurvo Masculino
Outdoor Composto Feminino
Outdoor Composto Masculino
Indoor Recurvo Feminino
Indoor Recurvo Masculino
Indoor Composto Feminino
Indoor Composto Masculino

2. As provas serão compostas de duas etapas: o round classificatório (72 flechas para outdoor
e 60 flechas para indoor) e o round eliminatório, realizado no sistema de sets;
3. No round eliminatório, homens e mulheres competirão na mesma chave havendo apenas
separação de chaves entre arco recurvo e arco composto;
4. As distâncias são as oficiais da WA, 70 metros para outdoor recurvo, 50 metros para
outdoor composto e 18 metros para indoor recurvo/composto;
5. Para participar do campeonato é pré-requisito competir em ao menos três provas indoor
ou quatro provas outdoor entre as provas do calendário da FeGAF;
6. No final do ano serão considerados a soma das melhores pontuações de cada atleta, para
indoor serão somados os três melhores resultados, e para outdoor serão somados os
quatro melhores resultados;
7. A pontuação de cada prova será computada da seguinte maneira: soma da pontuação
obtida no round classificatório mais um bônus pela classificação final no round
eliminatório, conforme abaixo:
a. 1º lugar: 80 pontos
b. 2º lugar: 70 pontos
c. 3º lugar: 60 pontos

d.
e.
f.
g.

4º lugar: 50 pontos
Atletas que chegarem nas quartas de finais: 40 pontos
Atletas que chegarem nas oitavas de finais: 30 pontos
Demais participantes nos combates: 20 pontos

8. O atleta é responsável pelo correto preenchimento e soma das planilhas, que devem
registrar as assinaturas do atleta e apontador. Em caso de preenchimento incorreto e/ou
incompleto da planilha, seu recebimento poderá ser rejeitado, a critério dos árbitros;
9. Os três atletas de cada categoria com a maior pontuação serão premiados (soma das três
melhores pontuações para o indoor e das quatro melhores pontuações para o outdoor);
10. Somente serão computadas provas realizadas pela FeGAF;
11. Casos omissos serão decididos pela diretoria da FeGAF e árbitros.
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