
 
PRÉ-REQUISITOS
 
Deve ter idade mínima de 18 anos e ter o ensino médio escolar em andamento ou
completo. 
 
OBJETIVOS:
Ser capaz de ensinar as bases comuns do Tiro com Arco para iniciantes, em um
clube
de tiro com arco, escola, centro comunitário, hotel, eventos promocionais,
associações e/ou similares;;nos padrões de segurança adequados visando o lazer
e a recreação. 
 
CONHECIMENTO:
Possuir Curso Básico de Tiro Com Arco, de no mínimo 16 hs administrado por um
Técnico I
ou Técnico II ou Técnico III em qualquer uma das filiadas ou outro órgão
reconhecido pela CBTARCO ou World Archery., no caso de certificação estrangeira
submeter-se a equivalência certificada pela CBTARCO. 
 
RESPONSABILIDADES:
Ser capaz de ensinar a respeito de: tiro com arco recreativo, regras de segurança e
iniciação da modalidade de forma lúdica preferencialmente.
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CURRÍCULO BASE 

 

•    História básica e geral do tiro com arco;; 

•    Regulamentos e princípios de segurança;; 

•    Conceito de instrução para instrutor;; 

•    Identificação de equipamento para ministrar as atividades;; 

•    Manutenção de equipamentos;; 

•    Montagem da área de tiro e segurança de estande;; 

•    Alongamentos e aquecimento nas atividades;; 

•    Atividades recreativas;; 

•    Noções básicas para instrução de pessoas com deficiências  

•   Fundamentos e Conceitos Técnicos Básicos  

 

O Certificado vai ser expedido pela Confederação Brasileira de Tiro com Arco que assume a

responsabilidade da Habilitação. O Instrutor I não está habilitado a ministrar cursos de

formação de Instrutores e deve ser supervisionado por um Técnico I ou Técnico II ou Técnico III, e

profissional de Educação Física com conhecimento na área específica.
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•PRÉ-REQUISITOS

  Deve ter idade mínima de 18 anos, ter o ensino médio escolar em

andamento ou completo;; 

•    Curso de Instrutor I

•    Atuar comprovadamente durante 1 ano como instrutor I, e carga horária  comprovada de

180h.  

   

OBJETIVOS  

O Instrutor II deve ser capaz de ensinar as mínimas condições técnicas e de segurança para

que o iniciante esteja apto a iniciar a pratica desportiva na modalidade do tiro com arco.  

  

CONHECIMENTO  

Possuir Curso de formação de Instrutor II de Tiro Com Arco, de no mínimo 32 hs administrado

por um Técnico I ou Técnico II ou Técnico III em qualquer uma  das afiliadas ou outro órgão

reconhecido pela CBTARCO ou World Archery. No caso de certificação estrangeira submeter-

se a equivalência certificada pela CBTARCO.  

    

RESPONSABILIDADES  

Ser capaz de ensinar a respeito de iniciação no tiro com arco competitivo, regras de segurança

e técnicas básicas.
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CURRÍCULO BASE  

•    História geral e brasileira de tiro com arco; 

•    Terminologia e glossário de tiro com arco;  

•    Regulamentos de segurança; 

•    Conceitos de instrução para instrutor II; 

•    Dimensionamento de equipamentos para ministrar as aulas;  

•    Técnicas básicas do tiro com arco; 

•    Planejamento de uma aula de tiro com arco;  

•    Alongamentos e aquecimento nas atividades aprimoradas; 

•    Conscientização da utilização do arco e da flecha; 

•    Manutenção de equipamentos; 

•    Noções de desenvolvimento e adequação para instrução de pessoas

com deficiências; 

•    Fundamentos e Conceitos Técnicos de Desenvolvimento; 

•    Introdução à Competições 

Regras Funcionais de Competição
 
 

O Certificado vai ser expedido pela CBTARCO que assume a responsabilidade da
Habilitação. O Instrutor II não está habilitado a ministrar cursos de formação de
Instrutores I ou II e deve ser supervisionado por um Técnico I ou Técnico II ou Técnico
III e profissional de Educação Física com conhecimento na área específica.
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