NOTA OFICIAL Nº 69/2017
I.

Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo
23 a 25 de junho de 2017 – Assunção, Paraguai
Convoca-se o atleta abaixo relacionado para integrar a Delegação do Brasil que participará
do evento em referência:
Atleta - masculino
56343 Derick de Souza Silva

SP

4x100m

- CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO – deverá ser realizada por escrito para o e-mail
fernando.sar@cbat.org.br até as 11.00 horas do dia 15 DE JUNHO DE 2017 (5ª feira),
informando ainda a cidade de origem para a emissão e passagem e o tamanho dos
uniformes (agasalho, camiseta, bermuda)

II.

Jogos Sul-Americanos da Juventude
29 de setembro a 08 de outubro de 2017 – Santiago, Chile
Comunica-se que de acordo com informações publicadas através das Notas Oficiais Nº 6 e
34/2017, ratifica-se as informações abaixo:
1.
2.
3.
4.

Só podem participar da competição, atletas nascidos nos anos de 2001 e 2002;
O documento oficial será o passaporte.
Não há provas combinadas na competição;
A Equipe de Atletismo possui apenas 13 vagas para atletas no masculino e 13 vagas
no feminino;

Em função do exposto acima, prorroga-se o prazo para envio da página com foto do
passaporte, impreterivelmente até o dia 03 de julho de 2017, para atendimento a normativa
do Comitê Organizador Santiago 2017.
Os critérios de convocação seguem, mantidos e foram os publicados através das Notas
Oficiais Nº 171 e 172/2016, com a transcrição que segue abaixo:
“1.18. II JOGOS SUL-AMERICANOS DA JUVENTUDE
Serão convocados 13 atletas masculinos e 13 atletas feminino, respeitando o número
máximo de 26 atletas, conforme Norma do Comitê Olímpico do Brasil.
Somente podem participar atletas nascidos nos anos de 2001 e 2002.
Não há provas combinadas na competição.

Será convocado o atleta primeiro colocado do ranking Sul-Americano (serão considerados
apenas atletas nascidos em 2001 e 2002), de cada prova constante no regulamento da
competição, no período de 1° de janeiro de 2017 a 25 de junho de 2017, como temos 18
provas para 13 vagas no masculino e feminino, será considerado o seguinte:
a. Caso haja um número maior de atletas do que o número de vagas, será dada
prioridade ao atleta que esteja na primeira colocação do ranking sul-americano, em
mais de uma prova, no período acima citado;
b. Caso haja um número menor de atletas do que o número de vagas, será
convocado o atleta segundo colocado do ranking Sul-Americano no período acima e
assim sucessivamente, até completar o número de vagas disponíveis no regulamento
da competição;
c. Nos casos de empate, onde o número de atletas for maior que o número de vagas,
a CBAt definirá quais provas serão contempladas.”
Comunica-se ainda que os Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo Sub-18, serão a
última oportunidade para atletas obterem marcas visando atender critérios de convocação.

III.

Homologação de Recorde
Comunica-se

que

foi

homologado

pela

CBAt

o

seguinte

Recorde

Brasileiro:

Brasileiro Adulto – Masculino
Arremesso do Peso – 21.82 – Darlan Romani, SP – São Bernardo do Campo, SP –
03.06.2017.

São Paulo, 14 de junho de 2017

Eduardo Esteter
Diretor Administrativo Financeiro

