NOTA OFICIAL Nº 66/2017
I.

Campeonatos Mundiais de Atletismo Sub-18
12 a 16 de julho de 2017 – Nairóbi, Quênia
Encaminha-se informações relevantes sobre a competição em referência para todo aqueles
que pretendem integrar a Delegação do Brasil:
- Documentação para viagem: todos devem portar passaporte com validade superior a seis
meses, após a competição, ou seja, o passaporte não vencer antes de 20/01/2018;
- Visto de Entrada no Quênia: o visto de entrada no Quênia é obtido na chegada em Nairóbi,
na própria Alfandega do Aeroporto. Porém, há a necessidade de se informar com
antecedência, alguns dados ao serviço de imigração daquele país para obter este visto na
chegada, sendo assim, todos os atletas que já possuem o índice de convocação, bem como,
aqueles que tem condições para tal, devem enviar até o dia 22 de junho de 2017 (5ª feira)
para o e-mail thiago.sar@cbat.org.br, uma cópia digitalizada das informações pessoais
do Passaporte (Página com o Nome Completo, Número do Passaporte, data de expiração e
emissão, etc.). Treinadores e integrantes em equipe multidisciplinar, e ainda aqueles que
pretendam integrar a delegação devem, igualmente, dentro do prazo acima, enviar as
mesmas informações.
- Autorização para Viajar ao Exterior Desacompanhado (Anexo A): todos os atletas deverão
apresentar esta autorização no momento do embarque da Delegação, dentro do
determinado na legislação vigente. Encaminha-se em anexo, modelo desta autorização.
Lembrando que a mesma deverá ser assinada e autenticada pelos pais biológicos do atleta.
- Autorização de Atendimento Médico (Anexo B): Este Formulário nos dá a autorização para
providenciar atendimento médico aos menores de idade no caso de uma emergência,
quando este menor não está acompanhado de seus pais e por não ser viável ou prático o
contato com eles. Encaminha-se modelo, em anexo.
- Vacina contra a Febre Amarela: todos deverão portar o Certificado Internacional de
Vacinação e Profilaxia (CIVP), recordando-se que a vacina deve ser tomada pelo menos dez
(10) dias antes do embarque. A Organização da competição recomenda tomar a vacina de
4 a 6 semanas antes do embarque.
- Malária: Existe um baixo risco de transmissão da doença por mosquitos na cidade de
Nairóbi, porém, o risco existe. Como prevenção é recomendado tomar as seguintes medidas:
- Usar roupas largas e com mangas e pernas compridas durante a noite;
- Usar repelentes na pele exposta;
- Caso haja Febre ou algum outro sintoma preocupante se desenvolver durante ou
depois da viagem, procurar assistência médica imediatamente.
Solicita-se ampla divulgação das informações acima a toda comunidade atlética.

II.

Cursos Básicos de Arbitragem em Atletismo
Comunica-se que a CBAt autorizou a Federação Mineira de Atletismo a realizar os cursos
em referência, conforme abaixo:
a) Local: Carangola, MG
Data: 14 a 16 de julho de 2017
Ministrante: Gaspar Teodoro de Melo - CBAt nº 361 Nível I IAAF
b) Local: Montes Claros, MG
Data: 23 a 25 de junho de 2017
Ministrante: Gaspar Teodoro de Melo – CBAt nº 361 Nível I IAAF
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