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OFICIO 001/2019 – Diretoria Técnica 
 
 
Prezados Atletas e Clubes Filiados, 

 
A Federação Mineira de Arco e Flecha vem por meio deste, através do diretor técnico 

Daniel Xavier, informar a todos os novos procedimentos para validação de resultados na 
CBTARCO e recordes Estaduais e Nacionais. 

 
RESULTADOS CBTARCO 

Com a mudança de prazos para a inserção de resultados dos atletas dentro do site da 
CBTARCO, informamos que não nos responsabilizamos pela impossibilidade de inserção dos 
mesmos de atletas que estejam com qualquer tipo de pendência com relação a seu cadastro no 
site da Confederação. Informamos ainda que é de responsabilidade de cada atleta a conferência 
das pontuações e resultados que agora são divulgados todas as quartas feiras após a competição 
valida para Ranking Nacional e que caso ocorram quaisquer tipos de duvidas ou 
questionamentos, o atleta deverá mandar um email para tecnica.fmaf@gmail.com até a quinta-
feira após a competição, para eventuais correções por parte desta Diretoria.  
 
RESULTADOS ESTADUAIS 
 Em relação aos resultados Estaduais estes continuarão a serem divulgados em 
conformidade com o Estatuto e Regulamento da FMAF. 

 
RECORDES ESTADUAIS E NACIONAIS 
 Os recordes mineiros são homologados somente uma vez ao ano quando terminam as 
provas dos campeonatos mineiros indoor e outdoor. Para tanto o atleta deve enviar, até 30 dias 
após o resultado ter sido conquistado, a foto da planilha em questão para esta Diretoria técnica 
no email tecnica.fmaf@gmail.com. Esse resultado entrará na lista de recordes em analise que 
será divulgada no site da FMAF e, ao final do ano, quando terminarem as competições estaduais, 
serão divulgados os recordistas do ano corrente que terão seus resultados homologados por esta 
Federação. Lembramos, no entanto, que aqueles que buscam que seu resultado seja homologado 
pela CBTARCO devem enviar a foto da planilha em até 48 horas do recorde batido diretamente 
para a Confederação. 

Belo Horizonte, 12 de Abril de 2019 

 
 

Daniel Rezende Xavier 
Diretor Técnico - Federação Mineira de Arco e Flecha 


