
 
 

 
 

FEDERAÇÃO MINEIRA DE ARCO E FLECHA 
BELO HORIZONTE/ MINAS GERAIS 

WWW.ARCOEFLECHA.ORG.BR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGULAMENTO GERAL 

FEDERAÇÃO MINEIRA DE 
ARCO E FLECHA 

 

 

 

 

 

 

2023

   



 
 

 
 

FEDERAÇÃO MINEIRA DE ARCO E FLECHA 
BELO HORIZONTE/ MINAS GERAIS 

WWW.ARCOEFLECHA.ORG.BR 

1 – PREÂMBULO 
 
1.1 - Este Regulamento Geral, que faz parte das normas acessórias da 
Federação Mineira de Arco e Flecha de acordo com o artigo 74 de seu Estatuto 
e tem por escopo reger a parte operacional e desportiva da Federação. 
1.2 - Em todo o Regulamento, a Federação Mineira de Arco e Flecha é 
identificada simplesmente como Federação ou pela sigla FMAF. 
1.3 - A FMAF é fundadora e filiada à Confederação Brasileira de Tiro com Arco 
– BRASIL ARCO e a reconhece como única entidade de direção do esporte do 
Tiro com Arco em todo o território brasileiro. Esta Confederação será identificada 
neste regulamento simplesmente como BRASIL ARCO. 
1.4 - Aplicam-se à FMAF todas as normas prescritas no Regulamento Geral da 
BRASIL ARCO no que tange as competições nacionais e internacionais 
promovidas ou sob a supervisão da BRASIL ARCO. 
1.5 - Todas as regras que regem o esporte serão as internacionalmente 
homologadas e reconhecidas pela Federação Internacional de Tiro com Arco – 
WORLD ARCHERY, identificada neste Regulamento simplesmente como WA. 
 
2 - REGULARIDADE DAS FILIADAS - DOCUMENTAÇÃO 
 
2.1 - Para filiação de novas Associações ou Ligas, estas deverão encaminhar à 
Federação um Ofício de solicitação de filiação acompanhado dos seguintes 
documentos: 

a) Estatuto da Associação/Liga devidamente registrado em Cartório; 
b) Ata da Assembléia Eletiva e de Posse do Presidente e demais cargos 
eletivos registrada em Cartório; 
c) Ata de Nomeação e Posse dos cargos não eletivos da Diretoria; 
d) Indicação do Diretor Técnico e/ou técnico responsável pela equipe 
durante as competições (Necessário Curso de Instrutor 2 BRASIL ARCO); 
e) Relação de Atletas filiados; 
f) Cópia do CNPJ da Associação/Liga; 
g) Comprovante de Pagamento da Taxa Anual de Filiação de Clubes/ 
Associações.  

2.2 - A diretoria da Federação, após exame da documentação, poderá conceder 
uma filiação provisória à nova Associação/Liga. Na primeira Assembléia Geral 
posterior a filiação provisória, a filiação definitiva será votada. 
2.3 - As Associações/Ligas já filiadas deverão enviar a FMAF os seguintes 
documentos: 

a) Quando houver quaisquer alterações do estatuto da Associação/Liga, 
deverão ser enviadas a FMAF, no prazo de 30 (trinta) dias, as 
modificações ocorridas, devidamente registradas em Cartório; 
b) Após toda eleição e/ou modificação da Diretoria, as Associações/Ligas 
deverão enviar para a FMAF, no prazo de 30 (trinta) dias, ata da eleição 
e da posse dos novos Diretores, devidamente registrada em Cartório; 
c) Remeter anualmente, até o dia 01 de dezembro do ano corrente, o 
Calendário Oficial de provas sob sua jurisdição para o ano seguinte;  
d) Remeter anualmente, até o dia 30 de janeiro, a relação de atletas 
filiados a Associação/Liga; 
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e) Remeter anualmente, até o dia 30 de janeiro, a relação de atletas 
filiados a Associação/Liga que renovarão sua filiação ou irão se filiar pela 
primeira vez a FMAF; 
f) Remeter anualmente, uma semana antes da primeira competição do 
ano, Comprovante de Pagamento da Taxa de Anual de Filiação de 
Clubes/ Associações. 
g) Remeter anualmente comprovante de pagamento feito à BRASIL 
ARCO das taxas relativas a Clubes e Associações até uma semana antes 
da primeira prova do ano.  
h) Informar a FMAF sempre que remeter novos atletas para filiação nesta 
Entidade se este já esteve ou não filiado a alguma outra Federação 
Estadual. Caso seja constatado alguma irregularidade neste sentido o 
Clube/Associação pode ser responsabilizado e punido de acordo com o 
Estatuto da FMAF. 

2.4 - Nas cidades onde não existir Associação filiada, atletas poderão se filiar 
diretamente à FMAF. 
2.5 – O prazo para análise de documentação e posterior divulgação do status de 
clube ou associação, com filiação provisória, pela diretoria da FMAF será de 90 
(noventa) dias. 
 
3 - DOCUMENTAÇÃO DE ATLETAS 

 
3.1 - Para cadastramento de novos atletas, as Associações/Ligas deverão enviar 
à Federação os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, contendo uma 
fotografia tamanho 3X4; 
b) Para atletas menores de 18 anos, as fichas deverão ter a assinatura de 
um dos pais ou de responsável legal, com o respectivo RG, além da 
assinatura do atleta; 
c) Termo de Responsabilidade devidamente preenchido e assinado; 
d) Para atletas menores de 18 anos, o Termo de Responsabilidade deverá 
ter a assinatura de um dos pais ou de responsável legal, com o respectivo 
RG, além da assinatura do atleta; 
e) Pagamento das taxas da FMAF como for estipulado pela Diretoria. 
f) Comprovante de Residência no Estado de Minas Gerais, serão aceitos 
por esta Federação as seguintes modalidades de Comprovante no nome 
do Atleta ou de seu representante legal, caso menor de idade, ou ainda 
de seu(sua) cônjuge ou companheiro(a): contas de água, luz, gás, 
contrato de aluguel reconhecido em cartório, carnê de IPTU, boleto de 
cobrança de condomínio, documento de financiamento imobiliário e boleto 
de mensalidade escolar de modalidade presencial; 
g) No caso do atleta já ter sido filiado em alguma outra Federação 
Estadual este deverá apresentar a Carta de Dispensa da mesma, onde 
conste que o atleta não tem nenhuma pendência perante a Entidade de 
origem, seja de que natureza for. 
  

3.1.1 - Caso os comprovantes se encontrem no nome do(a) cônjuge ou 
companheiro(a), ou dos Pais ou Responsáveis deverá ser apresentado pelo 
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atleta documento que comprove o vínculo, ainda que por meio de declaração a 
ser emitida pelo titular do comprovante, sob as penas da lei.  
3.1.2 - Nos casos em que houver documentação incompleta ou inadequada a 
Presidência da Federação irá avaliar e deliberar sobre o assunto, podendo exigir 
a apresentação de documento comprobatório adicional e/ou agendar uma 
reunião presencial ou à distância com o atleta e seu representante legal.  
3.1.3 - Todos os novos atletas deverão apresentar a documentação completa até 
uma semana antes da primeira competição que desejarem participar.  
3.2 – Os Atletas já filiados devem observar a necessidade de comprovação 
documental sempre que ocorrer qualquer das seguintes hipóteses de:  

a) alteração do endereço; 
b) alteração da categoria e/ou divisão; 
c) alteração do registro civil, por mudança de nome, gênero, dentre outras; 

  d) alteração do Documento de Identidade;  
e) a fotografia no tamanho 3X4 contar com mais de 10 (dez) anos de sua 
geração.  

3.3 – No caso de desligamento de um atleta, a Associação à qual este estiver 
filiado, deverá comunicar oficialmente à FMAF no prazo de 15 (quinze), dias 
contados do desligamento. 
3.4 - Todas as informações para recadastramento deverão ser enviadas até o 
dia 30 (trinta) do mês de janeiro de cada ano, exceto quando houver 
recadastramento total dos atletas, em que o prazo será estipulado e informado 
pela Diretoria da FMAF. As fichas de cadastramento de novos atletas poderão 
ser enviadas a qualquer tempo. 
3.5 - Somente atletas filiados poderão participar de competições estaduais 
promovidas ou sob a jurisdição da Federação. 
3.6 – Para a filiação anual, somente se filiarão à FMAF os atletas que não 
possuírem débitos com a FMAF de anos anteriores, sejam: mensalidades, taxas 
de prova, anuidade, multas, entre quaisquer outras taxas da FMAF. 
3.7 – Os atletas que desejarem ter os seus resultados validados para as 
competições promovidas pela BRASIL ARCO e Ranking Nacional deverão 
enviar o comprovante de pagamento da Taxa de Anuidade da BRASIL ARCO à 
FMAF até uma semana antes da respectiva competição.  
 
4 - NORMAS PARA TRANSFERÊNCIAS DE ATLETAS 
 
4.1 - Entre os dias 20 de dezembro do ano anterior e 30 de janeiro do ano 
corrente, as transferências são livres, não sendo cobrada nenhuma taxa. 
4.2 - Neste período, de 20 de dezembro a 30 de janeiro, não há necessidade de 
carta de liberação para transferência de atleta entre Associações filiadas, 
bastando a Associação que recebeu o atleta enviar um comunicado à FMAF, 
acompanhado de uma carta do atleta em questão aceitando a transferência. 
4.3 - Após o dia 1º de fevereiro: 
  a) um atleta já inscrito por uma Associação, ao se transferir para outra, 
deverá pagar as taxas estabelecidas; 
  b) para que ocorra transferência, o atleta deverá apresentar carta de 
liberação assinada pelos representantes legais da Associação a qual pertence.  
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4.4 – Os atletas que já estão inscritos na BRASIL ARCO e/ou que já competiram 
por qualquer Associação/Clube em nível estadual deverão informar à FMAF a 
sua transferência até o dia 30 de janeiro, sob pena de, não o fazendo, ser inscrito 
pela mesma Associação em que competiu no ano anterior, tal como ocorre no 
Regulamento da BRASIL ARCO. Atletas que nunca competiram e/ou que ainda 
não possuem cadastro na BRASIL ARCO poderão escolher a Associação/Clube 
que representarão durante o ano corrente, sem pagamento de taxa de 
transferência.  
4.5 - Os pontos obtidos por um atleta serão mantidos para as classificações 
individuais, independentemente da Associação a que estiver filiado, ou seja, ao 
se transferir, sua pontuação permanece válida individualmente. 
4.6 - Para solicitar liberação para transferência de Associação, o atleta deverá 
protocolar, na sua Associação, pedido de transferência, datado e assinado, 
devendo ficar de posse de cópia com assinatura de recebimento pela Federação. 
4.7 - O atleta que, em 15 (quinze) dias, não conseguir carta de liberação da 
Associação à qual pertence, deverá protocolar na FMAF a cópia do pedido de 
liberação, assinada pela Federação.  
4.8 - A FMAF enviará ofício para a Associação solicitando informações sobre o 
motivo da recusa da carta de liberação, devendo a Associação, em 10 (dez) dias 
a partir da data de recebimento, enviar resposta oficial para a FMAF.  
4.9 - Se não houver motivo justo ou se a Associação não se manifestar no prazo 
indicado para resposta, a FMAF autorizará, por escrito, a transferência do atleta. 
4.10 - Qualquer dúvida quanto à validade do motivo da recusa da carta de 
liberação do atleta, o pedido de transferência será encaminhado para o Tribunal 
de Justiça Desportiva. 
4.11 - Qualquer das partes envolvidas – atletas e Associações, dentro do prazo 
de 06 (seis) meses da ocorrência da transferência, poderá apresentar ao TJD-
MG ou outro órgão que o substitua a abertura de processo administrativo para 
questionar a decisão de transferência.  
4.12 - Os prazos acima citados, serão contados a partir da data do protocolo do 
pedido ou da data de postagem no correio. 
4.13 - O Atleta que se transferir de clube mais de uma vez dentro da janela de 
transferência e já tiver realizado alguma prova no ano corrente deverá pagar uma 
nova anuidade à FMAF, tal como acontece no Regulamento da BRASIL ARCO. 
4.14 – É vedada a transferência de atleta no período de 90 (noventa) dias que 
antecedem o início do Campeonato Brasileiro Outdoor da modalidade do ano 
corrente, de acordo com o Regulamento da BRASIL ARCO. 
4.15 - Os casos de transferência de atleta filiado à FMAF para outra federação 
estadual filiada à BRASIL ARCO ou vice-versa, serão processados de acordo 
com as normas do Regulamento Geral da BRASIL ARCO. 
4.17 – Após o dia 31 de janeiro, os Atletas que pedirem desligamento de algum 
clube, mas que permanecerem filiados à FMAF e não participarem de 
competições, não precisarão pagar a taxa de transferência. Os Atletas que se 
desligarem e competirem pela FMAF, e ou se vincularem a algum outro clube 
após o dia 31 de janeiro deverão pagar a taxa de transferência.    
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5 - PROVAS ESTADUAIS 
 
5.1 - São provas oficiais da FMAF aquelas que constarem no seu calendário 
anual oficial. As provas deverão ser arbitradas por, pelo menos, 01 (um) árbitro 
oficial, podendo o mesmo ser árbitro da FMAF, da BRASIL ARCO ou árbitro 
internacional da WA. 
5.2 – A Diretoria da FMAF tem a prerrogativa de escalar os árbitros de todos os 
campeonatos que ela direta ou indiretamente promova.  
5.3 - Atletas filiados a outras Federações Estaduais poderão participar de Provas 
da FMAF, desde que façam sua inscrição com uma semana de antecedência à 
data da prova. A Diretoria Técnica da FMAF se dá ao direito de aceitar ou não 
uma inscrição tardia de atleta filiado a outra Federação. 
5.4 – O número de vagas para atletas de outros Estados será relativo à lotação 
máxima total de alvos utilizados na competição, tendo preferência de 
participação os atletas filiados à FMAF. 
5.5 – Atletas filiados a outras federações estaduais que solicitarem participação 
em competições oficiais da FMAF deverão pagar a taxa estipulada pela 
Federação, acrescida de 35% (trinta e cinco por cento). 
5.6 - O atleta filiado a outra federação que competir em etapa realizada pela 
FMAF terá os seus resultados enviados à BRASIL ARCO, não sendo, porém, 
computada a sua pontuação para fins do Campeonato Mineiro. 
5.7 – As provas válidas para as Copas Minas de Tiro com Arco serão abertas 
apenas aos atletas filiados à FMAF. 
5.8 – A FMAF tem a prerrogativa de alterar a data de qualquer competição 
mediante comunicação prévia aos atletas. 
5.9 – As competições realizadas em outros Estados não serão válidas para 
cômputo do Campeonato Mineiro.  
5.10 – Com a mudança de prazos para a inserção de resultados dos atletas 
dentro do site da BRASIL ARCO, a FMAF não será responsabilizada pela 
impossibilidade de inserção de atletas que estejam com qualquer tipo de 
pendência financeira ou cadastral. 
5.10.1 – É de responsabilidade de cada atleta a conferência das suas 
pontuações e dos resultados que serão divulgados para os Rankings Estadual e 
Nacional. 
5.10.1.1 – Caso haja qualquer tipo de dúvida ou de questionamento, o atleta 
deverá encaminhar um e-mail para tecnica.fmaf@gmail.com até às 18h da 
quinta-feira após a competição, sob pena de preclusão. 
5.10.1.2 – O requerimento será imediatamente tratado pela Diretoria Técnica, a 
qual dará resposta ao atleta em até 72h (setenta e duas horas), também por e-
mail.   
 
6 - RECORDES 
 
6.1 - A FMAF mantém e atualiza a listagem de Recordes Estaduais de Tiro com 
Arco, em todas as modalidades, divisões, categorias e classes, exceto para a 
modalidade de Tiro de Campanha (Field). 
6.2 - As provas válidas para os recordes Estaduais são: 
  a) Provas oficiais da FMAF. 
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  b) Campeonatos Brasileiros Outdoor organizados pela BRASIL ARCO. 
  c) Provas Internacionais sob a coordenação da WA, COPANARCO, 
Confederação Sul-americana de Tiro com Arco, da Confederação Brasileira de 
Tiro com Arco.  
6.3 - Os recordes mineiros serão homologados somente uma vez ao ano, quando 
terminarem as provas do campeonato mineiro indoor e outdoor.  
6.4 - Para homologação do respectivo recorde, o atleta deverá enviar à Diretoria 
Técnica, no e-mail: tecnica.fmaf@gmail.com, a foto da planilha da competição 
devidamente assinada e preenchida, até 30 dias após o respectivo resultado. 
6.5 - Para recordes nacionais/internacionais o atleta deverá enviar a foto da 
planilha devidamente assinada e preenchida para a BRASIL ARCO, em cópia 
para o mencionado e-mail da diretoria técnica da FMAF, em até 48 horas do 
respectivo resultado, de acordo com o regulamento da BRASIL ARCO. 
6.6 – Só serão reconhecidos recordes dos tipos de competições (Indoor, Outdoor 
Round Duplo, Field, Round Fita e etc) que estejam no calendário vigente da 
FMAF do respectivo ano.   
6.8 - Toda vez que for estabelecido um novo recorde estadual, o atleta receberá 
da FMAF um diploma comprobatório contendo o seu nome, data da competição, 
a pontuação do recorde. 
 
7 – CAMPEONATOS E COPAS ESTADUAIS 
 
7.1 - São competições Estaduais Oficiais, sob o controle direto da FMAF, os 
seguintes Campeonatos e Copas Estaduais: 

a) Campeonato Mineiro Individual de Tiro com Arco de Campo 
(outdoor); 
b) Campeonato Mineiro Individual de Tiro com Arco de Salão 
(indoor); 
c) Campeonato Mineiro Individual de Campanha (Field); 
d) Copa Minas Individual de Tiro com Arco de Campo (outdoor); 
e) Copa Minas AVERAGE por Equipes de Tiro com Arco de Campo 
(outdoor); 
f) Copa Minas Individual de Tiro com Arco de Salão (indoor); 
g) Copa Minas AVERAGE por Equipes de Tiro com Arco de Salão 
(indoor);  
h) Campeonato Mineiro Escolar de Tiro com Arco de Campo (outdoor);  
i) Campeonato Mineiro de Tiro com Arco de Campo (outdoor) para 
Iniciantes;  
j) Campeonato Mineiro Interclubes. 

 
7.2 - Os Campeonatos Mineiros e Copas Minas de Tiro com Arco de Campo 
(outdoor) individuais serão realizados anualmente. 
7.3 - Os Campeonatos Mineiros e Copas Minas de Tiro com Arco de Campo 
(outdoor) e de Salão (indoor) por equipe serão realizados nos anos em que 
houver inscrição de mais de três equipes. 
7.4 - O Campeonato Mineiro de Campanha (Field) será realizado pelo menos a 
cada 2 (dois) anos podendo ocorrer anualmente dependendo da disponibilidade 
do calendário oficial e de local para sua realização. 

mailto:tecnica.fmaf@gmail.com
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8 – PARTICIPAÇÃO EM PROVAS ESTADUAIS 
 
8.1 - Para que um atleta filiado participe de provas organizadas ou promovidas 
pela Federação é necessário que: 

a) A Associação/Clube a qual ele estiver filiado esteja com sua 
documentação devidamente regular e em dia com taxas e obrigações com 
a FMAF; 
b) O atleta esteja com sua documentação em ordem; 
c) O atleta esteja financeiramente em dia com as taxas e obrigações 

perante a FMAF; 
8.2 - Não há a necessidade de inscrição prévia para as competições oficiais da 
FMAF para os atletas filiados à Federação que treinem no campo de treinamento 
da FMAF (Atletas Mensalistas). 
8.3 – Atletas de outras Associações que não treinam no campo da FMAF 
deverão se inscrever para a competição e recolher a taxa respectiva até sexta-
feira da semana anterior à competição em questão, observando o horário de 
funcionamento da Secretaria e encaminhando, por e-mail, o respetivo 
comprovante de pagamento, com cópia para a diretoria técnica.  
8.4 - Para os atletas filiados a outras federações estaduais, a inscrição deverá 
ser feita previamente, conforme os artigos 5.3 e 5.4 deste Regulamento. 
8.5 – Qualquer atleta que chegar após o início do ensaio (aquecimento), ainda 
que previamente inscrito, não poderá participar da competição. 
 
9 – ESPECIFICAÇÕES DE DIVISÕES, CLASSES E CATEGORIAS 
PARA CAMPEONATOS E COPAS ESTADUAIS 
 
9.1 - São reconhecidas as seguintes Divisões para efeito de Provas Estaduais, 
seguindo normas e regras da WA e da BRASIL ARCO: 

a) Arco Recurvo 
b) Arco Composto 
c) Arco Recurvo sem Alça de Mira 
d) Arco Composto sem Alça de Mira 
e) Arco Nativo 

9.2 - São reconhecidas as seguintes Classes: 
a) Masculina; 
b) Feminina; 
9.2.1 – Em casos de alteração de gênero pelo atleta, a FMAF adotará as mesmas 
regras adotadas pela BRASIL ARCO e pela World Archery, sendo as atualmente 
vigentes as seguintes: 
9.2.1.1. Todo atleta que realizar a transição do gênero feminino para o masculino 
estará elegível a competir em qualquer categoria masculina, sem restrições ou 
condições. 
9.2.1.2. Todo atleta que realizar a transição do gênero masculino para o feminino 
estará elegível a competir na classe feminina, observadas as seguintes 
condições: 

a) A atleta deverá emitir declaração de seu enquadramento no gênero 
feminino, o qual não poderá ser alterado pelos próximos 4 anos; 
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b) A atleta deverá demonstrar nível total de testosterona em soro menor 
que 10nmol/L pelos últimos 12 meses anteriores à primeira competição 
que for participar; 
c) O nível total de testosterona no soro deve permanecer abaixo dos 
10nmol/L durante o período no qual a atleta esteja competindo na classe 
feminina; 
d) As condições acima expostas devem ser monitoradas através de 
exames regulares, os quais poderão ser solicitados a qualquer tempo pela 
FMAF ou por qualquer outra entidade de administração esportiva à qual a 
atleta estiver filiada/vinculada; 
e) Caso os resultados dos exames laboratoriais indiquem índices 
superiores aos indicados acima, a atleta será imediatamente afastada das 
competições e cumprirá uma suspensão da classe feminina por 12 (doze) 
meses. 

9.2.1.3. - A atleta que não puder participar das competições na classe feminina 
poderá competir na classe masculina se assim o desejar, sendo que, no entanto, 
a validação dos seus resultados dependerá de decisão favorável da BRASIL 
ARCO, mediante procedimento administrativo a ser instaurado pela FMAF, 
considerando o fato de já possuir resultados incluídos no ranqueamento anual 
na classe feminina. 
Parágrafo Primeiro: As diretrizes acima fazem parte de um documento dinâmico 
que está sujeito a revisões periódicas, mediante qualquer avanço médico ou 
científico, não se sobrepondo, em hipótese alguma, ao Código Mundial 
Antidopagem e os padrões internacionais WADA. 
Parágrafo Segundo: Havendo qualquer alteração nas regras oficiais do esporte 
emanadas da World Archery ou da BRASIL ARCO, a FMAF reserva-se no direito 
de adotá-las no tempo e na forma definidos pelas referidas entidades superiores 
de organização do esporte.    
9.2.2 – É obrigação do atleta submetido à alteração de gênero informar à 
Presidência da FMAF a ocorrência de tal fato, a fim de permitir a adoção das 
medidas respectivas, sob pena de não poder responsabilizá-la pela não 
validação de seus resultados nos rankings estadual e nacional.  
  
 
9.3 - São reconhecidas as seguintes Categorias, assim especificadas: 

a) Sub12 ou Benjamin: todo atleta que tenha menos de 11 anos ou que 
complete 11 anos no ano da competição; 
b) Sub15 ou Infantil: todo atleta que tenha de 12 a 14 anos ou que 
complete 14 anos no ano da competição;  
c) Sub18 ou Cadete: todo atleta que tenha de 15 a 17 anos ou que 
complete 17 anos no ano da competição; 
d) Sub21 ou Juvenil: todo atleta que tenha de 18 a 20 anos ou que 
complete 20 anos no ano da competição;  
e) Adulto: todo atleta que tenha de 21 a 49 anos; 
f) 50+ ou Máster: todo atleta acima de 50 anos ou que complete 50 anos 
no ano da competição.  
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10 – ESPECIFICAÇÕES PARTICULARES PARA ARCOS SEM MIRA E ARCO 
NATIVO 
 
10.1 - As divisões de Arco Recurvo e Arco Composto seguem todas as 
especificações e regras do Livro de Constituição e Regras da WA. 
10.2 - A divisão de Arco recurvo sem Alça de Mira faz a utilização do arco recurvo 
e a divisão de Arco Composto sem Alça de Mira faz a utilização do arco 
composto, não podendo estes equipamentos possuir: 

a) Alça de mira ou qualquer dispositivo que auxilie na mira; 
b) Estabilizadores, desde que não ultrapassem a regulamentação própria; 

10.3 - Para as divisões de Arco sem Alça de Mira não poderá ser usado qualquer 
tipo de gatilho ou aparelho que ajude na ancoragem e largada da flecha. 
10.4 - As regras de tiro para as divisões de Arco Recurvo sem Alça de Mira e 
Arco Composto sem Alça de Mira serão as mesmas especificadas para as 
divisões de Arco Recurvo e Arco Composto. 
10.5 - A divisão de Arco Nativo é uma divisão reconhecida pela BRASIL ARCO, 
mas não reconhecida pela World Archery. 
10.6 - Equipamentos permitidos aos competidores na divisão de Arco Nativo: 

a) O arco deverá ser inteiriço, todo em madeira, de fabricação artesanal; 
b) A corda deverá ser de fibra natural, vedada a utilização de material 
sintético; 
c) As flechas deverão ser de madeira, sem ponta metálica, com as penas 
naturais de qualquer tipo de ave, respeitadas as leis protetivas ambientais, 
não podendo ser fixadas à flecha através de colas fabricadas 
industrialmente; 
d) O arco não poderá incorporar qualquer tipo de mira, cliquer, botão de 
pressão e estabilizadores; 
e) É vedada a utilização de qualquer material sintético e/ou de construção 
industrial nos equipamentos dos competidores. 

10.7 - Para a divisão de Arco Nativo, a pontuação das flechas será feita de 
acordo com a zona colorida do alvo: 

a) zona amarela – 5 pontos; 
b) zona vermelha – 4 pontos; 
c) zona azul – 3 pontos; 
d) zona preta – 2 pontos; 
e) zona branca dentro do alvo – 1 ponto; 
f) Flechas fora da zona de pontuação serão marcadas com “M”. 

10.8 - Para a divisão de Arco Nativo aplicam-se estas Regras de Tiro que diferem 
das Regras da WA: 

a) No Round para Arco Nativo a competição se dará em 4 (quatro) 
distâncias, com 36 tiros por distância, sendo as distâncias e alvos 
utilizados os seguintes (para todas as categorias): 
a.1) 40 metros – alvo FITA de 122 cm; 
a.2) 30 metros – alvo FITA de 122 cm; 
a.3) 20 metros – alvo FITA de 80 cm; 
a.4) 15 metros – alvo FITA de 80 cm. 
b) Nas distâncias de 40 e 30 metros, serão atiradas 6 (seis) séries de 6 
(seis) flechas com o tempo máximo permitido de 4 (quatro)minutos por 
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série. Nas distâncias de 20 e 15 metros, serão atiradas 12 (doze) séries 
de 3 (três) flechas com o tempo máximo permitido de 2 (dois) minutos por 
série ou 6 (seis) séries de 6 (seis) flechas de acordo com a competição; 
c) Os competidores poderão deixar suas flechas na linha de tiro, entre 
uma série e outra. 
d) As pontuações e anotações deverão ser feitas por Árbitros/Anotadores 
que poderão ser arqueiros experientes no tiro com arco recurvo ou 
composto. 
e) Todas as outras regras de tiro para o Arco Nativo serão as regras da 
WA. 

 
11 - CAMPEONATO MINEIRO INDIVIDUAL DE TIRO COM ARCO DE CAMPO 
(OUTDOOR) 
 
11.1 - O Campeonato Mineiro de Tiro com Arco de Campo (Outdoor) estará 
aberto para as divisões: Arco Recurvo, Arco Composto, Arco Recurvo sem Alça 
de Mira e Arco Composto sem Alça de Mira; nas categorias: máster, adulto, 
juvenil, cadete, infantil e benjamim; nas classes: masculino e feminino.  
11.2 - Será vedada a participação de atletas filiados a outras federações 
estaduais ou estrangeiros no Campeonato Mineiro Individual. Atletas 
estrangeiros poderão participar do Round Classificatório, sendo reconhecidos 
seus resultados para efeito de Recordes Mundiais, Continentais ou de seus 
países de origem. 
11.3 - Todo atleta naturalizado brasileiro será considerado como atleta brasileiro. 
11.4 - Pessoas portadoras de deficiências físicas podem tomar parte na 
competição. Serão aplicadas todas as regras da WA para pessoas com 
deficiências físicas. Estas pessoas poderão optar por competir em categoria 
especial ou não desde que avisado antes do início do calendário oficial.  
11.5 - Qualquer atleta pode optar por competir numa categoria de idade superior 
à sua, sendo que no caso do Máster este pode optar por competir como adulto. 
11.6 - O Campeonato Mineiro Individual será disputado através de 8 (oito) 
provas. Serão 8 (oito) provas de Round Duplo, sendo as distâncias para cada 
categoria as mesmas adotadas pela WA, excetuando as categorias abaixo para 
o Round Duplo: 
 - Recurvo Infantil: 30m no alvo de 122 cm;  
 - Composto Infantil: 30m no alvo de 80 cm; 
11.7 - As distâncias para as categorias que não estão previstas na WA serão: 

- Benjamim: 30 (trinta), 25 (vinte e cinco), 20 (vinte) e 15 (quinze) 
 metros para o Round FITA e 20 (metros) no alvo de 80 cm para o Round 
Duplo; 

 -Infantil serão 40 (quarenta), 30 (trinta), 20 (vinte) e 15 (quinze) metros, 
 com a utilização dos alvos FITA de 122 cm para as distâncias longas e 
 dos alvos FITA de 80 cm (não os individuais) para as distâncias curtas e 
 30 (trinta) metros no alvo de 122 cm para o Round Duplo. 
11.8 - Todas as regras de tiro nos campeonatos mineiros serão as regras da 
BRASIL ARCO e da World Archery (WA). 
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11.9 - Uma das provas programadas pela FMAF será uma prova Estrela FITA, 
registrada na BRASIL ARCO e na WA, mas não valerá para a contagem de 
pontos dentro do Campeonato Mineiro. 
11.10 - A classificação final se dará através do somatório das pontuações dos 4 
(quatro) melhores resultados do Round Duplo de um dia dentro de sua categoria, 
divisão e classe. 
11.11 - O Round Duplo de um dia é composto pelo somatório de 2 rounds de 36 
flechas em um dia, constituindo um total de 72 flechas atiradas a 50 metros pela 
divisão de arco composto ou 72 flechas atiradas a 70 metros pela divisão de arco 
recurvo.  
11.12 - No caso de empate em pontos a posição de um atleta será definido pelo 
resultado da 5ª (quinta) melhor prova no Round Duplo, e assim nessa ordem por 
diante até o último melhor resultado em provas válidas pelo campeonato durante 
o ano. 
11.13 - Se ainda persistir o empate usando-se o critério do item anterior, o 
desempate se dará pela maior pontuação alcançada num Round Duplo por um 
atleta durante o ano, sendo usados os melhores resultados subsequentes daí 
em diante até o 8º (oitavo) melhor resultado.   
11.14- Após os critérios dos itens 11.12 e 11.13, se dois ou mais atletas 
estiverem empatados, os mesmos serão considerados empatados em sua 
classificação. 
11.15 - As datas e horários das provas válidas pelo Campeonato serão 
determinados pelo calendário anual de provas da FMAF. 
11.16 - Só serão premiados os 3 (três) primeiros colocados em cada divisão, 
categoria e classe desde que estes tenham participado de pelo menos 4 (quatro) 
provas válidas para o campeonato.  
11.17 - A premiação será feita através de medalhas ou troféus entregue em festa 
solene de encerramento das atividades anuais da FMAF. 
11.18 - A diretoria poderá fazer premiações extras que entender adequadas e 
convenientes. 
 
12 - COPA MINAS INDIVIDUAL DE TIRO COM ARCO DE CAMPO 
(OUTDOOR) 
 
12.1 - A competição estará aberta para as divisões: arco recurvo, arco composto, 
arco recurvo sem alça de mira e arco composto sem alça de mira; nas categorias 
adulta, cadete e infantil e nas classes masculinas e femininas. 
12.2 - A competição será aberta apenas a atletas filados à FMAF, podendo dela 
participar atleta estrangeiro desde que filiado a uma Associação ou Liga filiada à 
FMAF. 
12.3 - A copa será realizada através de rounds olímpicos (Combates), logo após 
o Round Duplo ou a critério da organização, e são concomitantes as provas 
nomeadas por Round Duplo no calendário oficial da FMAF, válidas pelo 
Campeonato Mineiro de Campo (outdoor). 
12.4 - Deverá haver pelo menos 2 (dois) competidores para a que haja a 
realização de uma etapa da Copa Minas Individual para uma determinada 
divisão, categoria e classe. Os atletas cadetes, juvenis e máster disputarão junto 
com os adultos. 
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12.5 - Quando não houver pelo menos 2 (dois) participantes em sua categoria, 
os atletas infantis, cadetes e máster poderão participar do round Olímpico na 
classe adulta. Neste caso eles serão incluídos após o último classificado que 
pertença às categorias adulto e juvenil caso tenham optado por atirar em 
distâncias diferentes da categoria adulta, no caso 70 metros para arco recurvo e 
50 metros para arco composto. 
12.6 - A Copa Minas Individual será disputada de acordo com o Round Olímpico 
(eliminatórias e finais) com o sistema de disputas (combates) individuais 
eliminatórias em sets para arco recurvo e em pontos corridos para arco composto 
seguindo todas as regras da World Archery para este Round. 
12.7 – Os Combates começarão com o número máximo de 16 atletas ou (1/8 
avos) em cada divisão ou classe. 
12.8 - O chaveamento dos combates individuais se dará de acordo com a 
posição obtida por cada atleta no Round Duplo do Campeonato Mineiro 
Individual. Como os atletas máster e cadetes participam da Copa Minas 
Individual com os adultos, será feita uma segunda classificação com a inclusão 
destes atletas caso eles optem por atirar distâncias diferentes da categoria 
adulta, para efeito único de chaveamento para cada etapa da Copa Minas 
Individual. 
12.9 - Após cada etapa da copa, os atletas receberão as seguintes pontuações 
de acordo com sua classificação na mesma: 

a) 1º colocado – 23 pontos; 
b) 2º colocado – 19 pontos; 
c) 3º colocado – 16 pontos; 
d) 4º colocado – 13 pontos; 
e) 5º colocado – 10 pontos; 
f) 6º colocado – 7 pontos; 
g) 7º colocado – 4 pontos; 
h) 8º colocado – 1 ponto. 

12.10 - A colocação final da Copa Minas em cada divisão e classe se dará pela 
soma das 3 (três) melhores pontuações de cada atleta durante o ano. 
12.11 - No caso de empate em pontos, a posição de um atleta será definida pela 
4ª (quarta) melhor pontuação. 
12.12 - Se ainda persistir o empate usando-se o critério do item anterior, o 
desempate se dará pela maior pontuação alcançada num Round Duplo Outdoor 
por um atleta durante o ano, sendo usados os melhores resultados subseqüentes 
daí em diante até o 8º (oitavo) melhor resultado. 
12.13 - Após o critério do item anterior, se dois ou mais atletas continuarem 
empatados, estes serão considerados empatados em sua classificação. 
12.14 - Serão premiados os 3 (três) primeiros classificados em cada divisão, 
classe e categoria desde que todos atinjam o número mínimo de provas durante 
o ano (3 provas). 
12.15 - A premiação será feita através de medalhas ou troféus individuais aos 
atletas vencedores, entregue em festa solene de encerramento das atividades 
anuais da FMAF. 
12.16 – Serão aceitos participantes que cheguem somente para a Copa Minas 
sem participar do Round Classificatório. Nesse caso, o chaveamento desses 
atletas será através do Shoot-off.    
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12.17 – Em provas marcadas com Copa por equipes, quando não houver a 
quantidade de atletas para a disputa por equipes, atletas da categoria barebow 
competirão individualmente podendo chegar a oito provas individuais durante o 
ano, contando o mínimo necessário como descrito nesse regulamento e 
permanecendo os mesmos critérios de desempates.   
 
13 - COPA MINAS AVERAGE POR EQUIPES DE TIRO COM ARCO DE 
CAMPO (OUTDOOR) 
 
13.1 - A copa será realizada através de um Round Olímpico que ocorrerá logo 
após a segunda parte do Round Duplo ou a critério da organização, de uma das 
provas válidas para o campeonato Mineiro de Tiro com Arco de Campo (outdoor) 
e fará parte do calendário oficial da FMAF. 
13.2 - A competição estará aberta para as divisões: arco recurvo e arco 
composto, arco recurvo sem alça de mira, na categoria adulta.  
13.3 - Cada equipe é formada por atletas filiados a uma mesma Associação ou 
Liga filiada. Uma Associação/Liga pode inscrever mais de uma equipe. 
13.4 - Pessoas portadoras de deficiências físicas podem fazer parte de uma 
equipe. Serão aplicadas todas a regras da WA para pessoas com deficiências 
físicas. 
13.5 - A Copa MINAS AVERAGE por Equipes será disputada de acordo com o 
Round Olímpico por Equipes, seguindo todas as regras da World Archery para 
Round por Equipes. 
13.6 - Deverá haver pelo menos 2 (duas) equipes ou 6 (seis) pessoas e até 4 
(quatro) equipes ou 12 pessoas na determinada categoria, para que haja a 
realização de uma etapa da Copa Minas AVERAGE por equipes para uma 
determinada divisão, categoria e classe. Os atletas juvenis e máster podem fazer 
parte de uma equipe. 
13.7 - As equipes serão inscritas automaticamente de acordo com a classificação 
obtida no Round Classificatório, excetuando casos de desistência antecipada e 
mudanças realizadas pelos representantes dos clubes antes do inicio da 
competição. A inscrição será feita logo após o término da segunda parte do 
Round Duplo. 
13.8 - A equipe poderá ser formada por atletas que participaram do Round Duplo 
ou atletas que chegaram posteriormente para participação de acordo com a 
pontuação de sua equipe. 
13.9 - O chaveamento dos combates por Equipes se dará de acordo com o 
somatório das pontuações dos integrantes da equipe no Round Duplo da etapa 
do Campeonato Mineiro Individual. Como os atletas máster e cadetes participam 
da Copa Minas AVERAGE por equipes com os adultos, será feita uma segunda 
classificação com a inclusão destes atletas para efeito único de chaveamento 
para cada etapa da Copa Minas AVERAGE por Equipes, caso estes atletas 
optem por atirar distâncias diferentes das atiradas pelos atletas da categoria 
adulta no Round Duplo. 
13.10 - Após cada etapa da copa, os atletas da equipes vencedoras receberão 
as seguintes pontuações de acordo com sua classificação na mesma: 

a) 1º colocado – 23 pontos; 
b) 2º colocado – 19 pontos; 
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c) 3º colocado – 16 pontos; 
d) 4º colocado – 13 pontos; 

13.11 - A colocação final da Copa Minas AVERAGE por Equipes em cada divisão 
e classe se dará pela soma das 3 (três) melhores pontuações de cada atleta 
durante o ano. 
13.12 - No caso de empate em pontos, a posição de um atleta será definida pela 
4ª (quarta) melhor pontuação. 
13.13 – Se ainda persistir o empate usando-se o critério do item anterior, o 
desempate se dará pela maior pontuação alcançada num Round Fita Outdoor 
por um atleta durante o ano, sendo usados os melhores resultados subseqüentes 
daí em diante até o 8º (oitavo) melhor resultado. 
13.14 - Após o critério do item 16.13, se dois ou mais atletas continuarem 
empatados, estes serão considerados empatados em sua classificação.  
13.15 – Será premiada somente os 3 (três) primeiros atletas melhores 
classificados ao final de todas as etapas realizadas durante o ano corrente. 
13.16 - A premiação será feita com medalhas individuais ou troféus para os 
atletas integrantes das equipes mais bem qualificados, entregue em festa solene 
de encerramento das atividades anuais da FMAF. 
 
14 - CAMPEONATO MINEIRO INDIVIDUAL DE TIRO COM ARCO DE SALÃO 
(INDOOR) 
 
14.1 - O Campeonato Mineiro de Tiro com Arco de Salão (indoor) estará aberto 
para as divisões: Arco Recurvo, Arco Composto, Arco Recurvo sem Alça de Mira 
e Arco Composto sem Alça de Mira; nas categorias: máster, adulto, juvenil, 
cadete, infantil e benjamim; nas classes: masculino e feminino. 
14.2 - Será vedada a participação de atletas filiados a outras federações 
estaduais ou estrangeiros no Campeonato Mineiro Individual. Atletas 
estrangeiros poderão participar do Round Classificatório, sendo reconhecidos 
seus resultados para efeito de Recordes de seus estados, Mundiais, 
Continentais ou de seus países de origem. 
14.3 - Todo atleta naturalizado brasileiro será considerado como atleta brasileiro. 
14.4 - Pessoas portadoras de deficiências físicas podem tomar parte na 
competição. Serão aplicadas todas a regras da WA para pessoas com 
deficiências físicas. Estas pessoas poderão optar por competir em categoria 
especial ou não. 
14.5 - Qualquer atleta pode optar por competir numa categoria de idade superior 
à sua, sendo que no caso do Máster este pode optar por competir como adulto. 
14.6 - Nas categorias Adulto e Máster, só haverá Campeonato se houver 2 (dois) 
ou mais competidores inscritos. 
14.7 - O Campeonato Mineiro Individual será disputado através de 9 (nove) 
provas do Round Classificatório Indoor simples (60 Tiros).  
14.8 - A distância para todas as categorias será 18m (dezoito metros) e será 
usado o alvo oficial WA ou homologado pelo comitê de árbitros nacional de 40 
cm com três faces ou face única. Para as categorias Infantil e Benjamim, poderá 
ser usado o alvo de 40 cm de face única. 
14.9 - Todas as regras de tiro no campeonato mineiro serão as regras da World 
Archery (WA). 
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14.10- A classificação final se dará através do somatório das pontuações dos 4 
(quatro) melhores resultados obtidos pelos atletas dentro de sua categoria, 
divisão e classe. 
14.11 - No caso de empate em pontos a posição de um atleta será definido pelo 
resultado da 5ª (quinta) melhor prova e assim por diante até o 9º (nono) melhor 
resultado em provas válidas pelo campeonato durante o ano. 
14.12 - Se ainda persistir o empate usando-se o critério do item anterior, o 
desempate se dará pela maior pontuação alcançada num Round Classificatório 
Indoor por um atleta durante o ano, sendo usados os melhores resultados 
subsequentes daí em diante até o 9º (nono) melhor resultado. 
14.13 - Após os critérios dos itens 14.11 e 14.12, se dois ou mais atletas 
estiverem empatados, os mesmos serão considerados empatados em sua 
classificação. 
14.14 - As datas e horários das provas válidas pelo Campeonato serão 
determinados pelo calendário anual de provas da FMAF. 
14.15 - Só serão premiados os 3 (três) primeiros colocados em cada divisão, 
categoria e classe desde que estes tenham participado de pelo menos 4 (provas) 
provas válidas para o campeonato. 
14.16 - A premiação será feita através de medalhas ou troféus entregue em festa 
solene de encerramento das atividades anuais da FMAF. 
14.17 - A diretoria poderá fazer premiações extras que achar que sejam 
importantes. 
 
15 - COPA MINAS INDIVIDUAL DE TIRO COM ARCO DE CAMPO 
(INDOOR) 
 
15.1 - A competição estará aberta para as divisões: arco recurvo, arco composto, 
arco recurvo sem alça de mira e arco composto sem alça de mira; nas categorias 
adulta, cadete e infantil e nas classes masculinas e femininas. 
15.2 - A competição será aberta apenas a atletas filados à FMAF, podendo dela 
participar atleta estrangeiro desde que filiado a uma Associação ou Liga filiada à 
FMAF. 
15.3 - A copa será realizada através de rounds olímpicos que ocorrerão logo 
após o Round Classificatório Simples Indoor e estão indicadas no calendário do 
Campeonato Mineiro de Salão (Indoor).  
15.4 - Deverá haver pelo menos 2 (dois) competidores para que haja a realização 
de uma etapa da Copa Minas Individual para uma determinada divisão, categoria 
e classe. Os atletas juvenis e máster disputam junto com os adultos, caso 
escolham por participar nessa categoria. 
15.5 - Quando não houver pelo menos 2 (dois) participantes em sua categoria, 
os atletas cadetes e infantis poderão participar do round olímpico na classe 
adulta. Neste caso eles serão incluídos segundo a ordem de chaveamento do 
Round Classificatório Simples Indoor, já que todos atiram a mesma distância de 
18 metros. Os Atletas poderão optar por competir em alvos de face tripla ou de 
face única. 
15.6 - A Copa Minas Individual será disputada de acordo com o Round 
Eliminatório Olímpico (eliminatórias e finais) com o sistema de disputas 
(combates) individuais, eliminatórias em sets para arco recurvo e em pontos 
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corridos para arco composto seguindo todas as regras da World Archery para 
este Round. 
15.7 - Os combates começarão com o máximo de 16 (dezesseis) atletas em cada 
divisão e classe. 
15.8 - O chaveamento dos combates individuais se dará de acordo com a 
posição obtida por cada atleta no Round Classificatório Simples Indoor do 
Campeonato Mineiro Individual Indoor. Como os atletas máster, juvenis, cadetes 
e infantis participam da Copa Minas Individual Indoor com os adultos, será feita 
uma segunda classificação com a inclusão destes atletas para efeito único de 
chaveamento para cada etapa da Copa Minas Individual. 
15.9 - Após cada etapa da copa, os atletas receberão as seguintes pontuações 
de acordo com sua classificação na mesma: 

a) 1º colocado – 23 pontos; 
b) 2º colocado – 19 pontos; 
c) 3º colocado – 16 pontos; 
d) 4º colocado – 13 pontos; 
e) 5º colocado – 10 pontos; 
f) 6º colocado – 7 pontos; 
g) 7º colocado – 4 pontos; 
h) 8º colocado – 1 ponto. 

15.10 - A colocação final da Copa Minas em cada divisão e classe se dará pela 
soma das 3 (três) melhores pontuações de cada atleta durante o ano, com um 
descarte. 
15.11 - No caso de empate em pontos a posição de um atleta será definida pelo 
4º (quarto) melhor resultado em provas válidas pelo campeonato durante o ano. 
15.12 - Se ainda persistir o empate usando-se o critério do item anterior, o 
desempate se dará pela maior pontuação alcançada num Round Classificatório 
Indoor por um atleta durante o ano, sendo usados os melhores resultados 
subseqüentes daí em diante até o 9º (nono) melhor resultado. 
15.13 - No caso de empate em pontos, após os critérios de desempate descritos 
acima, estes serão considerados empatados em sua classificação. 
15.14 - Serão premiados os 3 primeiros classificados em cada divisão, classe e 
categoria. 
15.15 - A premiação será feita através de medalhas ou troféus individuais aos 
atletas vencedores, entregue em festa solene de encerramento das atividades 
anuais da FMAF. 
15.16 - Em provas marcadas com Copa por equipes, quando não houver a 
quantidade de atletas para a disputa por equipes, atletas da categoria barebow 
competirão individualmente podendo chegar a oito provas individuais durante o 
ano, contando o mínimo necessário como descrito nesse regulamento e 
permanecendo os mesmos critérios de desempates.   
 
16 - COPA MINAS AVERAGE POR EQUIPES DE TIRO COM ARCO DE 
SALÃO (INDOOR) 
 
16.1 - A copa será realizada através de um Round Eliminatório Olímpico que 
ocorrerá logo após a segunda parte do Round Duplo ou a critério da organização, 
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de uma das provas válidas para o campeonato Mineiro de Tiro com Arco de 
Salão (indoor) e fará parte do calendário oficial da FMAF. 
16.2 - A competição estará aberta para as divisões: arco recurvo e arco 
composto, arco recurvo sem alça de mira, na categoria adulta.  
16.3 - Cada equipe é formada por atletas filiados a uma mesma Associação ou 
Liga filiada. Uma Associação/Liga pode inscrever mais de uma equipe. 
16.4 - Pessoas portadoras de deficiências físicas podem fazer parte de uma 
equipe. Serão aplicadas todas a regras da WA para pessoas com deficiências 
físicas. 
16.5 - A Copa MINAS AVERAGE por Equipes será disputada de acordo com o 
Round Eliminatório Olímpico por Equipes, seguindo todas as regras da World 
Archery para Round por Equipes. 
16.6 - Deverá haver pelo menos 2 (duas) equipes na determinada categoria, para 
que haja a realização de uma etapa da Copa Minas AVERAGE por equipes para 
uma determinada divisão, categoria e classe. Os atletas juvenis e máster podem 
fazer parte de uma equipe. 
16.7 - As equipes serão inscritas automaticamente de acordo com a classificação 
obtida no Round Classificatório, excetuando casos de desistência antecipada e 
mudanças realizadas pelos representantes dos clubes antes do início da 
competição. A inscrição será feita logo após o término da segunda parte do 
Round Duplo. 
16.8 - A equipe poderá ser formada por atletas que participaram do Round Duplo 
ou atletas que chegaram posteriormente para participação de acordo com a 
pontuação de sua equipe. 
16.9 - O chaveamento dos combates por Equipes se dará de acordo com o 
somatório das pontuações dos integrantes da equipe no Round Duplo da etapa 
do Campeonato Mineiro Individual. Como os atletas máster e cadetes participam 
da Copa Minas AVERAGE por equipes com os adultos, será feita uma segunda 
classificação com a inclusão destes atletas para efeito único de chaveamento 
para cada etapa da Copa Minas AVERAGE por Equipes. 
16.10 - Após cada etapa da copa, os atletas da equipes vencedoras receberão 
as seguintes pontuações de acordo com sua classificação na mesma: 

a) 1º colocado – 23 pontos; 
b) 2º colocado – 19 pontos; 
c) 3º colocado – 16 pontos; 
d) 4º colocado – 13 pontos; 
e) 5º colocado – 10 pontos; 
 f) 6º colocado – 07 pontos; 
g) 7º colocado – 04 pontos; 
h) 8º colocado – 01 ponto; 

16.11 - A colocação final da Copa Minas AVERAGE por Equipes em cada divisão 
e classe se dará pela soma das 3 (três) melhores pontuações de cada atleta 
durante o ano. 
16.12 – Em caso de empate, o desempate se dará pela maior pontuação 
alcançada num Round Classificatório Indoor por um atleta durante o ano, sendo 
usados os melhores resultados subsequentes daí em diante até o 9º (nono) 
melhor resultado. 
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16.13 - Após o critério do item 21.13, se dois ou mais atletas continuarem 
empatados, estes serão considerados empatados em sua classificação.  
16.14 – Será premiada somente os 3 (três) primeiros atletas melhores 
classificados ao final de todas as etapas realizadas durante o ano corrente. 
16.15 - A premiação será feita com medalhas individuais ou troféus para os 
atletas integrantes das equipes mais bem qualificados, entregue em festa solene 
de encerramento das atividades anuais da FMAF. 
 
 
17 - CAMPEONATO MINEIRO INTERCLUBES DE TIRO COM ARCO (CMI) 
 
17.1 - O Campeonato Mineiro Interclubes será realizado através dos resultados 
obtidos pelos atletas dos respectivos Clubes/ Associações nos eventos abaixo: 

a) Copa Minas Average por Equipes de Campo (Outdoor); 
b) Copa Minas Average por Equipes de Salão (Indoor). 

17.2 - Está aberto as categorias de equipes do Arco Recurvo, Arco Composto, 
Arco Recurvo sem alça de mira.  
17.3 - Será Considerado o Resultado de 3 (três) atletas por cada equipe de 
acordo com a classificação final das respectivas copas. 
17.4 - As pontuações serão consideradas da seguinte forma: 

a) 1º colocado – 3 pontos; 
b) 2º colocado – 2 pontos; 
c) 3º colocado – 1 ponto; 

17.5 – Um Clube/Associação poderá obter mais de uma colocação se possuir 
mais de uma equipe qualificada nas copas average por equipes, mas somente 
uma colocação no quadro final de pontuação de Clubes/Associação no 
Campeonato Mineiro Interclubes. 
17.6 - Em caso de Empate, o desempate se dará através da quantidade de 1º 
lugares, em seguida 2º lugares e por último 3º lugares.  
17.7 - Persistindo o empate, estes Clubes/Associações serão considerados 
empatados.   
17.8 - A premiação será feita através de Troféus aos Clubes participantes até o 
3º Lugar, desde que existam pelo menos 2 clubes participantes, e serão 
entregues em data de premiação e encerramento das atividades anuais da 
FMAF. 
17.9 – Os casos omissos deste Campeonato serão julgados pela Diretoria da 
FMAF. 
 
18 - CAMPEONATO MINEIRO INDIVIDUAL DE TIRO COM ARCO DE 
CAMPANHA (FIELD) 
 
18.1 - O Campeonato Mineiro Individual de Tiro com Arco de Campanha (Field) 
estará aberto para as divisões: Arco Recurvo, Arco Composto, Arco Recurvos 
em Alça de Mira e Arco Composto sem Alça de Mira; nas categorias: máster, 
adulto e juvenil, nas classes masculino e feminino. 
18.2 - Será vedada a participação de atletas filiados a outras federações 
estaduais e de atletas estrangeiros no Campeonato Mineiro Individual. Estes 
Atletas poderão participar do Round Field WA, sendo reconhecidos seus 
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resultados para efeito de premiação na categoria de Atleta Convidado. Todos os 
três primeiros colocados, independentemente do número de inscritos, serão 
premiados. 
18.3 - Todo atleta naturalizado brasileiro será considerado como atleta brasileiro. 
18.4 - Qualquer atleta pode optar por competir numa categoria de idade superior 
à sua, sendo que no caso do Máster este pode optar por competir como adulto. 
18.5 - Só haverá Campeonato se houver 2 ou mais competidores inscritos em 
uma divisão, categoria e classe. 
18.6 - O Campeonato Mineiro Individual será disputado de acordo com o Round 
Field FITA. 
18.7 - Este Round constará de 2 (dois) Rounds com distâncias não marcadas. 
18.8 - Cada Round deverá ter 8(oito), 12 (doze), 16 (dezesseis), 20 (vinte) ou 24 
(vinte e quatro) alvos. 
18.9 - As distâncias (ou intervalo de distâncias) bem como os tamanhos de alvos 
a serem utilizados seguirão as Regras da WA. 
18.10 - As distâncias para as categorias infantil e Benjamim serão a metade das 
distâncias previstas para as outras categorias. 
18.11 - Todas as regras de tiro no Campeonato Mineiro serão as regras da World 
Archery (WA). 
18.12 - A classificação final se dará através das pontuações obtidas pelos atletas 
dentro de sua categoria, divisão e classe. 
18.13 - No caso de empate em pontos o desempate até o 3º lugar se dará através 
do"tiro de morte", conforme regra da WA, atirado na maior distância. Do 4º lugar 
em diante, o desempate se dará na seguinte ordem: número de impactos, 
número de 5's, número de X's. Mantendo-se o empate os atletas serão 
considerados empatados. 
18.14 - Caso a prova tenha que ser interrompida antes do término normal, por 
motivos climáticos graves ou catástrofe, e desde que não seja possível completá-
lo mais tarde ou em dia posterior, a colocação do Campeonato sedará através 
dos pontos obtidos pelos atletas até a interrupção da prova. 
18.15 - Premiação: serão premiados os três primeiros colocados em cada 
divisão, categoria e classe. 
18.16 - A premiação será feita através de medalhas ou troféus aos vencedores, 
que será entregue logo após o término da competição ou na festa de 
encerramento da FMAF. 
 
19 - CAMPEONATO MINEIRO ESCOLAR INDIVIDUAL DE TIRO COM ARCO 
DE CAMPO (OUTDOOR) 
 
19.1 – O Campeonato Mineiro Escolar Individual de Tiro com Arco estará aberto 
para as divisões: Arco Recurvo, Arco Composto, Arco Recurvo sem Alça de Mira 
e Arco Composto sem Alça de Mira; nas categorias: Benjamin (menor de 12 
anos), Infantil (12-14 anos), Cadete (14-17 anos), Juvenil (até 18 anos), nas 
classes masculino e feminino. 
19.2 - Será vedada a participação de atletas filiados a outras federações 
estaduais ou estrangeiros no Campeonato Mineiro Individual. Atletas 
estrangeiros poderão participar do Round Classificatório, sendo reconhecidos 
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seus resultados para efeito de Recordes de seus estados, Mundiais, 
Continentais ou de seus países de origem. 
19.3 - Todo atleta naturalizado brasileiro será considerado como atleta brasileiro. 
19.4 - Pessoas portadoras de deficiências físicas podem tomar parte na 
competição. Serão aplicadas todas a regras da WA para pessoas com 
deficiências físicas. Estas pessoas poderão optar por competir em categoria 
especial ou não. 
19.5 - Qualquer atleta pode optar por competir numa categoria de idade superior 
à sua. 
19.6 – Serão convidadas a participar do Campeonato Mineiro Escolar de Tiro 
com Arco: Escolas Particulares, Escolas Municipais e Escolas Estaduais, 
respeitando critérios de convite a escolas com atletas ligados á FMAF. 
19.7 – As instituições convidadas deverão preencher formulário de inscrição e 
autorização para participar do torneio. 
19.8 – No ato da inscrição individual dos atletas, que deverá ser feita através da 
FMAF, estes deverão comprovar vínculo á determinada instituição escolar que 
está representando. Dentro dos documentos aceitos estão: boletim escolar, 
declaração de matrícula e boletos de pagamento da instituição. 
19.9 – O atleta inscrito em qualquer categoria deverá estar regularmente 
matriculado e frequente na série/período e segmento/curso da instituição. 
19.10 – O atleta só poderá se inscrever em uma única categoria. 
19.11 – A competição será regida pelas regras oficiais da Confederação 
Brasileira de Tiro com Arco (BRASIL ARCO), além das alterações descritas 
nesse regulamento. 
19.12 – A competição será composta por 1 (uma) etapa anual: Round 
Classificatório e Round Eliminatório.  
19.13 – Na primeira etapa será feito um round classificatório onde serão atiradas 
20 series de 3 flechas na distância de 18 metros, com alvos de 80 cm. Os atletas 
terão 2 minutos para atirar 3 flechas e após a 10ª serie existirá um intervalo de 
15 minutos. 
19.14 – Se houver empate no round classificatório os seguintes critérios de 
desempate serão considerados: 
 a) Maior número de “X”; 
 b) Maior número de “10”; 
 c) Maior número de “9”; 
 d) Menor número de  “M”; 
 e) Sorteio 
19.15 – A partir do round classificatório será feito um chaveamento para o round 
eliminatório. 
19.16 – No round eliminatório os atletas atirarão na distância de 18 metros por 
meio de eliminatória simples. Os atletas atirarão 4 series de 3 flechas onde o 
atleta que fizer mais ponto passará adiante, até as fases finais.  
19.17 – Caso haja empate no round eliminatório, o desempate será por flecha 
de morte. 
19.18 – Na Categoria Benjamin, até 12 anos, os atletas atirarão um round duplo 
20 metros e o campeão será o atleta que tiver mais pontos.  
19.19 – A inclusão ou não de atletas de uma categoria ou classe em outra se 
dará a partir da avaliação da comitê organizador e comissão técnica presente. 
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19.20 – Será premiado as 3 (três) primeiras colocações de cada categoria e 
classe, além de certificado de participação para cada atleta. 
19.21–A FMAF disponibilizará o material de competição para os atletas que não 
possuírem material. 
19.22 – Todas as regras de segurança devem ser respeitadas por todos os 
atletas inscritos e técnicos. O não cumprimento dessas regras acarretará 
desclassificação do atleta, além de outras medidas cabíveis. 
19.23 – Todos os atletas deverão estar uniformizados com os uniformes de sua 
respectiva instituição, até 15 minutos antes da competição. 
19.24 – A FMAF se reserva o direito de uso de imagem de todos os participantes 
do Campeonato Mineiro Escolar para produção de peças gráficas e para ações 
de comunicação e divulgação do esporte. 
19.25 – Os casos omissos neste presente regulamento deverão ser discutidos 
pelo Comitê Organizador, Comissão Técnica da Prova e Diretoria da FMAF.  
 
20 – CAMPEONATO MINEIRO DE TIRO COM ARCO DE CAMPO (OUTDOOR) 
PARA INICIANTES 
 
20.1 – O Campeonato Mineiro de Tiro com Arco de Campo para Iniciantes estará 
aberto para as divisões: Arco Recurvo, Arco Composto, Arco Recurvo sem Alça 
de Mira e Arco Composto sem Alça de Mira; nas categorias: benjamin (menor de 
12 anos), infantil (12-14 anos), cadete (14-17 anos), juvenil (18-20 anos), adulto 
(21-50 anos), máster (a partir dos 50 anos) nas classes masculino e feminino. 
20.2 – Pessoas portadoras de deficiências físicas podem tomar parte na 
competição. Serão aplicadas todas a regras da WA para pessoas com 
deficiências físicas. Estas pessoas poderão optar por competir em categoria 
especial ou não. 
20.3 – Poderão participar da competição atletas que tiverem até 1 (um) ano de 
prática no Tiro com Arco. 
20.4 – Os atletas poderão optar por competir com o material escola, arcos escola 
de madeira, ou com o próprio material, arco competição. Esses arcos poderão 
ou não estar equipados com a Alça de Mira  
20.5 – Os atletas deverão estar utilizando vestimentas adequadas para a prática 
desportiva e autorizadas pelos professores responsáveis.  
20.6 – Existirá diferenciação do tamanho do alvo por categoria: 
 a) Benjamin – atletas até 12 anos – alvos 122cm; 
 b) Infantil – atletas até 14 anos – alvos 122cm; 
 c) Cadete – atletas até 17 anos – alvos 80 cm; 
 d) Juvenil – atletas até 20 anos – alvos 80 cm; 
 e) Adulto – atletas até 50 anos – alvos 80 cm; 
 f) Máster – atletas a partir de 50 anos – alvos 80 cm;  
20.7 – A competição será realizada na distância de 18 metros. Os atletas irão 
atirar 20 series de 3 flechas em um dia de competição, totalizando 60 flechas. O 
atleta que somar o maior número de pontos na sua categoria será considerado 
o campeão. 
20.8 – Na Categoria Benjamin, até 12 anos, os atletas atirarão um round duplo 
20 metros e o campeão será o atleta que tiver mais pontos, desde que esse 
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atleta não tenha arco próprio e não participe regularmente do Campeonato 
Mineiro Outdoor do ano corrente. 
20.9 – A premiação será feita através de medalhas ou troféus individuais aos 
atletas vencedores, entregue em festa solene de encerramento das atividades 
anuais da FMAF. 
20.10 – Os professores da FMAF serão responsáveis por organizar o 
cronograma da competição durante o ano e irão organizar as turmas e períodos 
de competição de cada atleta. 
20.11 – Todas as regras de segurança devem ser respeitadas por todos os 
atletas inscritos e técnicos. O não cumprimento dessas regras acarretará 
desclassificação do atleta, além de outras medidas cabíveis. 
 
21 – NORMAS COMUNS A TODAS AS COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS E 
COPAS 
 
21.1 – Para todas as competições e provas válidas para os Campeonatos 
Mineiros e Copas Minas assim como para quaisquer competições organizadas 
ou patrocinadas pela Federação, valem os critérios abaixo: 

a) Todo atleta deverá estar usando uniforme de seu clube, da Federação, 
qualquer uniforme aceito pelas regras da WA ou estar vestido de camisa 
branca sem marca. 
b) São permitidas propagandas de patrocinadores nos uniformes desde 
que esteja em conformidade com as Regras da WA; 
c) Todo atleta deverá estar calçando tênis ou sapato esportivo, não sendo 
aceito sapatos que deixem os dedos de fora (conforme regra WA); 
d) Nenhuma pontuação conseguida em uma prova será considerada 
válida para qualquer campeonato ou copa e nem será remetido o 
resultado para a BRASIL ARCO quando o atleta estiver em débito com a 
FMAF; 
e) Todos os atletas são exclusivamente responsáveis pelo correto 
preenchimento e verificação de seus resultados e de todos os resultados 
dos seus respectivos alvos, não sendo aceito reclamações após a 
assinatura da planilha e após a entrega destes aos juízes da prova para 
conferência (regra da WA); 
f) Todos os atletas são exclusivamente responsáveis por entregar as suas 
súmulas aos juízes das provas ou ao diretor de prova de determinada 
competição, devidamente preenchida.  

 
22 - TAXAS DA FMAF 
 
22.1 - São as seguintes as taxas a serem cobradas pela Federação: 

a) Anuidade:  
 Mensalistas 
 Não Mensalistas 
 Clubes ou Associações 
 Técnico 

b) Mensalidade: Taxa Mensal para Atleta Filiado de utilização do Centro 
de Treinamento e inscrição de provas. 
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 Adulto e Master 
 Pessoas com Deficiência (PCD) 
 Categorias de Base 
 Beneméritos 
 Desconto Família 
 80+ 
 Mensalidade Atleta de Outros Estados  

c) Taxas Avulsas 
 Taxa de Prova Atletas Filiados 
 Taxa de Prova Atletas de Outros Estados 
 Taxa Diária de Uso do Campo de Prática 
 Taxa de Transferência entre Clubes e Associações 

d) Filiação: 
 Atletas 
 Clubes 
 Técnicos 

e) Iniciação FMAF  
 
22.2 – Representação bancária oficial da FMAF para recebimento de taxas: 
 Federação Mineira de Arco e Flecha 
 CNPJ: 18.319.855/0001-45 

Banco Santander (033) 
 AG 3477 
 CC 13009057-2 
 Pix: presidencia.fmaf@gmail.com 
  
 
22.3 – Sobre o recebimento das taxas elencadas no item 22.1, estas devem 
ocorrer: 

a) presencialmente junto a Secretaria da FMAF em espécie ou cheque, 
mediante entrega de Recibo e, no caso de mensalista, visto no 
Passaporte do Atleta; 

b) on-line por meio de PIX, TED ou DOC diretamente na Conta Corrente da 
FMAF, com posterior envio do comprovante da transação para o e-mail 
da Secretaria (secretaria.fmaf@gmail.com) ou para o whatsapp da FMAF 
(31) 9.9791-0361. Os atletas mensalistas devem solicitar posterior visto 
no Passaporte de Atleta.  

 
22.4 – Sobre o trancamento de matricula, este acontece a qualquer momento 
por motivação formal do atleta em modalidade Mensalista ou Iniciação que, por 
motivos pessoais por determinado tempo não poderá frequentar os Centros de 
Treinamento da FMAF para treino e provas, observadas as seguintes regras: 

a) A partir do trancamento não haverá cobrança de novas taxas até que a 
matricula seja reestabelecida; 

b) Não haverá nova cobrança de anuidade quando o atleta voltar dentro do 
mesmo ano; 

c) O trancamento deve ser solicitado formalmente (por escrito) pelo atleta e 
mediante protocolo na secretaria da FMAF, não sendo aceitos atestados 

mailto:secretaria.fmaf@gmail.com
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médicos como justificativa de não comparecimento e eventual pedido de 
abono de mensalidade.  

 
22.5 – Sobre o desligamento do atleta, será considerado desligado o atleta que, 
na modalidade Mensalista ou Iniciação deixar de pagar até três meses de 
mensalidades e/ou abandonar os treinos e o convívio da FMAF. Uma vez 
desligado o atleta que deseje retornar deve pagar todas as taxas que porventura 
estiverem em aberto, além de novas taxas de matricula e anuidade.  
 

 
23 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
23.1 - A Diretoria da Federação definirá e publicará anualmente, antes do início 
das competições, o valor de todas as taxas descritas no artigo anterior. 
23.2 - O calendário de provas para o ano corrente será remetido à BRASIL 
ARCO para que as provas mineiras façam parte das competições válidas para o 
ranqueamento brasileiro.  
23.3 - As provas do calendário oficial podem ser alteradas pela Diretoria, sendo 
esta alteração avisada com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas 
da prova em questão. Em caso fortuito ou por motivo de força maior, uma prova 
do calendário pode ser alterada pela Diretoria, sendo esta alteração avisada com 
antecedência máxima possível. 
23.4 - Caso uma prova tenha que ser interrompida ou não iniciada por motivos 
de força maior, será avisada a nova data de sua realização ou de sua 
continuação ou não. 
23.5 - Todos os resultados de provas serão publicados mensalmente no site da 
FMAF.  
23.6 - A FMAF remeterá à BRASIL ARCO a súmula contendo os resultados das 
provas realizadas sob sua organização ou supervisão para efeito de constarem 
no ranqueamento nacional e recordes nacionais. 
23.7 – Os casos omissos neste regulamento serão julgados pela Diretoria da 
Federação, sendo a decisão comunicada e publicada. 
23.8 - Este regulamento pode ser modificado em parte ou em seu todo pela 
Diretoria, com as mudanças ficando válidas a partir da data de sua divulgação. 
23.9 – Horários de funcionamento Secretaria FMAF:  

 Terça a Quinta-feira: 08h00-12h00 e 15h00-18h00 
 Sexta-feira: 08h00-12h00  

23.10 – A Diretoria da FMAF terá a prerrogativa de convocar uma Assembleia 
Geral on line sempre que julgar necessário para que o bom funcionamento desta 
Entidade seja garantido e para que nenhuma ordem do dia deixe de ser 
deliberada.  
23.11 – Todos os representantes de Clubes/Associações, Membros do Comitê 
de Atletas, Membros do Conselho Fiscal e Membros da Diretoria da FMAF que 
participarem de Assembleias convocadas por esta Entidade têm o dever de se 
disponibilizar para assinatura da Ata e Lista de Presença da respectiva reunião 
nos dias que a Federação dispor para assinatura.  



 
 

 
 

FEDERAÇÃO MINEIRA DE ARCO E FLECHA 
BELO HORIZONTE/ MINAS GERAIS 

WWW.ARCOEFLECHA.ORG.BR 

23.12 - Este Regulamento foi aprovado em Reunião de Diretoria no dia 27 de 
Janeiro de 2023 e ratificado em Assembleia Geral Ordinária no dia 29 de Janeiro 
de 2023.  
 
 

Belo Horizonte, 29 de Janeiro de 2023 
 

 

 
 
 

Anne Ferreira Silva Pacheco Xavier 
Presidente Federação Mineira de Arco e Flecha 
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