
 

 

REGULAMENTO DAS SELETIVAS 2018 
 

Em todas as competições de 2018 que o Brasil for participar, a Comissão Técnica poderá ou não indicar 1 (um) 

atleta de cada categoria e sexo, que irá disputar a respectiva competição para a qual for indicado sem a 

necessidade de participação em seletiva. 

Nos casos de competições que não houverem seletivas, a indicação também será da Comissão Técnica. 

O(s) outro(s) atleta(s) serão convocados a partir de resultado de seletiva previamente comunicada e seguirá a 

seguintes programações e regras: 

 
Ressaltamos que para pan-americano Medelín Colômbia o atleta deverá atingir as seguintes marcas em uma 

das 2 (duas) etapas da Seletiva: 

 

Categoria Feminino Masculino 

Adulto 610 620 

Juvenil 590 600 

Cadete 600 605 

 Para as etapas da World Cup o atleta deverá atingir as seguintes marcas em uma das 2 (duas) etapas da 

Seletiva: 

 

                          Adulto       feminino              629  masculino            650 

 

 
Caso os vencedores da Seletiva não atinjam algum dos índices estabelecidos, ficará a cargo da Comissão 
Técnica a convocação ou não do(s) atleta(s). 

 
                                                                   Calendário Seletivas 
2/4 Fevereiro      seletiva Cadete                         Guatemala                    sem indice         local    Marica  
2/4 Fevreiro        seletiva adulto                    2ª e 3ª etapa World Cup           local Marica 
2/4 Marco           seletiva sub 23                         sul-Americano                sem índice         local Marica 
28Abril 1 Maio   seletiva Cadete Juv Adulto     pan-Americano                      local Marica 
 

• Vagas disponível para Guatemala          3 Feminino 2 masculino OL cadete 

• Vaga disponível para WC 2                     1 feminino 3 masculino OL  

•                                                                    1 feminino 1 masculino CO 

• Vaga disponível par WC 3                        1 feminino 3 masculino OL  

•                                                                     1 feminino 1 masculino CO 

• Vaga disponível par pan-americano  

• Adulto     3 feminino          3 masculino  OL  e          1 feminino    3 Masculino   CO 

• Juvenil    1 feminino          3 masculino OL               1 masculino CO 

• Cadete    1 masculino 1 feminino OL as vagas dos cadete só reservadas para os dois 
atleta classificado para as Olímpiada juvenil 



 

Colocação Pontuação 

1º 8 

2º 6 

3º 5 

4º 4 

5º 3 

6º 2 

7º 1 

8º 0 

• Vaga disponível para Sul Americano 

• 3 masculino e 3 feminino OL  sub  23 

• SEXTA-FEIRA – 1º dia: Treino Livre 
• SÁBADO – 2º dia: 

09:00 – 11:00  =   2x 70m 
Será realizado um DUPLO 70, os 8 primeiros colocados receberão a seguinte pontuação 

 

Colocação Pontuação 

1º 8 

2º 6 

3º 5 

4º 4 

5º 3 

6º 2 

7º 1 

8º 0 

 

13:00 – 15:00 =  COMBATE 

Os primeiros 8 (oito) colocados fazem o combate com uma eliminação direta e receberão as seguintes 
 

09:00 – 11:00  =   2x 70m 
Será realizado um DUPLO 70, os 8 primeiros colocados receberão a seguinte pontuação: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Colocação Pontuação 

1º 5 

2º 3 

 3º 2 

 
 
 
 
 

DOMINGO – 3º dia:  DOMINGO = SÁBADO 



 

13,00- 15,00  COMBATE 
Os primeiros 8 (oito) colocados fazem o combate com uma eliminação direta e receberão as seguintes 

pontuações: 
 

Ao final dos 2 dias serão somadas as pontuações obtidas e estabelecida a colocação final com os 
classificados. 
Em caso de empate será considerada válida a pontuação do PRIMEIRO DUPLO 70, permanecendo 
será considerado o SEGUNDO DUPLO 70. 
A pontuação máxima obtida após os 2 dias será de 26 pontos. 

 

IMPORTANTE: Ao participar da seletiva, o atleta estará automaticamente concordando 

com as regras da mesma. Automaticamente o atleta convocado é convidado a participar 

de um treinamento coletivo nos dias que precede a competição para a qual se classificou. 

Este treinamento deverá acontecer junto com a equipe e com a possível participação do 

seu próprio o técnico. 

Em caso de impossibilidade de participar do treinamento coletivo, o atleta 

classificado/convocado previamente deverá comunicar a CBTARCO com antecedência 
de 30 dias. 

 

 

As vagas para a Olimpíada Juvenil Argentina 2018 serão definidas na competição da 

Guatemala. Para o feminino, quem conseguirá a vaga representará o Brasil 

na Olimpíada (no caso de 2 atletas conseguirem a vaga, será classificada a melhor)  

No caso do masculino, que já tem vaga garantida, o melhor classificado garantirá a vaga 

para Argentina. 

o atleta que conquistou a vaga no Mundial, terá uma bonificação de 2 pontos no total 

da classificação da seletiva  

O melhor classificado na Guatemala, garantirá a vaga para Olimpíada Juvenil 

O regulamento das seletivas de Composto será divulgado separadamente 

Todas as previsões serão sujeitas à variação após definição de verba para 2018 

 

Dir Tecnico 

Eros Fauni  

 

 

Colocação 
1º 
2º 

3º 

Pontuação 
5 
3 

2 


