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OFÍCIO CIRCULAR 001/2022 – Diretoria FMAF 

 

Prezados Filiados, Atletas e Familiares, 

No dia 12 de Junho de 2022, antes do início da 5ª Etapa do Campeonato Mineiro de Arco e Flecha 

Indoor e 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco Indoor, competições oficiais 

organizadas pela Federação Mineira de Arco e Flecha, tivemos pronunciamento frente a linha de 

tiro de uma atleta filiada no qual acusações sérias foram feitas, bem como palavras de baixo calão 

proferidas quando esta percebeu que se concretizaria sua não participação da prova por falta de 

apresentação de documento. 

 

Esclarecemos que a diretoria desta Federação tem pautado pelo cumprimento das regras vigentes 

do esporte, não permitindo que atletas em situação irregular de quaisquer dos clubes filiados 

participem de competições oficiais que seguem regras estipuladas pela Brasil Arco, World Archery 

e diretrizes emanadas diretamente do Comitê Olímpico Internacional e da Agência Mundial 

Antidoping. Nosso dever como Entidade é garantir a lisura de nossos trabalhos para que as 

competições de nosso calendário continuem podendo ser utilizadas para pleitos em programas de 

Bolsa Atleta Nacionais, Estaduais e Municipais. Temos uma grande responsabilidade e iremos 

seguir ao melhor de nossas habilidades para que este compromisso assumido quando tomamos 

posse de nossos cargos seja alcançado.  

 

Para o momento gostaríamos de informar a todos que de nossa parte foram solicitados nos últimos 

dois meses os devidos documentos para que a atleta pudesse regularizar sua situação e não ter sua 

participação em competições afetada, diferentemente do que foi proferido pela atleta no domingo.  

 

 

Nossas competições sempre ocorreram de forma organizada e tranquila durante os quase 49 anos 

de existência desta Entidade e é com pesar que hoje, por meio desta Circular, viemos prestar os 
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esclarecimentos acima que, não foram realizados no momento da competição, a fim de preservar 

todos os atletas que estavam se concentrando para iniciar a prova.  

A Federação Mineira de Arco e Flecha é local de pratica do Tiro com Arco frequentado por atletas 

das categorias Infantil ao Master e suas respectivas famílias, prezamos por todos nossos filiados e 

somos contra qualquer tipo de discriminação e segregação. Trabalharemos ainda mais para que o 

ambiente continue sendo saudável, permitindo o desenvolvimento de bem estar e convivência 

através do Esporte. 

 

 

Agradecemos a compreensão de todos. 

 

 

Belo Horizonte, 14 de Junho de 2022 

 

Diretoria FMAF 

           

 


