NOTA OFICIAL Nº 59/2017
I.

Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo Sub-18
23 a 25 de junho de 2017 – Bragança Paulista, SP
Confirma-se a realização do evento em referência, na data e local indicados, com as
seguintes informações complementares:
- Regulamento: já enviado anteriormente.
- Local do evento:

Estádio de Atletismo do Centro Nacional de Desenvolvimento do
Atletismo - CNDA
Rodovia SP-063 - Alkindar Monteiro Junqueira – km 50,5 – Bairro do
Campo Novo.
Bragança Paulista – SP

- Programa-Horário: segue em anexo, recordando-se que o mesmo será revisado ao final do
prazo de inscrições.
- Congresso Técnico: será realizado no dia 22 de junho de 2017, às 15.00 horas, em local a
ser informado.
- Transporte: por conta dos participantes.
- Hospedagem e Alimentação: por conta dos participantes. Em anexo, encaminha-se a
relação de hotéis, pousadas e restaurantes na cidade de Bragança Paulista; encaminha-se
ainda proposta de alimentação do Colégio AZ Bilingue, que funciona ao lado do CNDA, local
da competição. Recorda-se que cabe aos interessados todos os contatos para reservas e
outras informações diretamente com os estabelecimentos constantes das relações anexas.
- INSCRIÇÕES:
1. São realizadas pelos clubes interessados, via on-line, no Sistema de Extranet da
CBAt – alerta-se que a página de inscrição on-line somente será aberta pelo
endereço de e-mail oficial do clube cadastrado por este na Extranet. Acessos de
treinadores ou outros não permitem a inscrição.
2. O período de inscrição, em que o Sistema estará aberto para tal, é de 05 A 11 DE
JUNHO DE 2017. Não são aceitas inscrições por outra forma (e-mail, fax, correio,
etc.).
3. Ao acessar a inscrição on-line no Sistema de Extranet, serão prestadas todas as
informações necessárias em relação aos procedimentos para isto.
4. A confirmação final deverá ser realizada no Congresso Técnico.

Recorda-se que não é permitida a participação de atletas avulsos na competição.
- ATLETAS COM INSCRIÇÃO VENCIDA
Os atletas que estiverem com inscrição vencida ou a vencer até o dia competição, não
estarão disponíveis para confirmação no sistema de inscrição on-line. O clube que constatar
esta situação deverá, deverá entrar em contato imediato com a CBAt para renovação da
inscrição de atletas nesta situação.
- TREINADORES COM REGISTRO VENCIDO
Os treinadores que ainda não renovaram o seu registro de treinador não estarão disponíveis
para confirmação no sistema de inscrição on-line. O Clube que constatar esta situação,
deverá entrar em contato imediato com a CBAt para renovação dos registros dos mesmos.
Solicita-se as filiadas que façam ampla divulgação das informações acima junto a clubes,
treinadores e atletas.
Demais informações podem ser obtidas com o Departamento Técnico da CBAt.

II.

Curso Básico de Arbitragem em Atletismo
Comunica-se que a CBAt autorizou a Federação Catarinense de Atletismo, a realizar o curso
em referência conforme abaixo:
Local: Florianópolis, SC
Data: 23 a 25 de junho de 2017
Ministrante: Deraldo Ferreira Oppa - CBAt nº 150 Nível I IAAF

III.

Transferência de Atleta
Comunica-se que foi homologada pela CBAt a seguinte transferência interestadual de atleta:
26.05

60480 Lucas Leipnitz Balparda
Liberado a competir a partir de 26.05.17

São Paulo, 26 de maio de 2017

Eduardo Esteter
Diretor Administrativo Financeiro

FAERGS / FCA

