NOTA OFICIAL Nº 42/2017
I.

Calendário Oficial da CBAt - 2017
Reencaminha-se, em anexo, o Calendário Oficial da CBAt para 2017, atualizado nesta data,
com as seguintes alterações:
a) Nova data e sede
- Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo Sub-20: alterada sede para
Georgetown, Guiana, nos dias 03 e 04 de junho de 2017;
b) Sede
- Troféu Norte Nordeste de Atletismo Sub-16: confirmado para dias 02 e 03 de
setembro de 2017 em São Luís, MA;
c) Nova data
- Troféu Norte Nordeste de Atletismo Sub-18 – Natal, RN, alterada data para os dias
14 e 15 de outubro de 2017;
Comunica-se, ainda, que fica adiada a 2ª Etapa do Desafio Brasil, prevista para dia 07 de
maio de 2017, sendo que a indicação de nova data e sede será feita futuramente.
Recorda-se que a confirmação dos eventos sob responsabilidade direta da Confederação
do Calendário ora enviado segue na dependência do fechamento dos patrocínios da CBAt
e de parcerias locais para o corrente ano.

II.

Troféu Norte Nordeste Caixa de Atletismo
19 a 21 de maio de 2017 – Recife, PE
Confirma-se a realização do evento em referência, para a data e local acima indicados.
Encaminha-se, em anexo, regulamento do evento, com as seguintes informações
complementares, no tocante aos prazos e datas limite:

Situação

Data

Prazo final para validação de resultados para Ranking

30.04.2017

Prazo final para protocolo de resultados na CBAt

02.05.2017

Abertura da inscrição online no Sistema Extranet da CBAt

07.05.2017

Encerramento da inscrição online no Sistema Extranet da CBAt

13.05.2013

Demais informações serão publicadas em próxima Nota Oficial.

II.

Curso Básico de Arbitragem em Atletismo
Comunica-se que a CBAt autorizou a Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do
Sul, a realizar o curso em referência conforme abaixo:
Local: Porto Alegre - RS
Data: 12 a 14 de maio de 2017
Ministrante: Henrique Niekraszewicz - CBAt nº 883 Nível I – IAAF

III.

Resultados
Encaminha-se, em anexo, os resultados oficiais dos Campeonatos Mundiais de
Revezamentos realizados nos dias 22 e 23/04/17, em Nassau, Bahamas.

São Paulo, 25 de abril de 2017

Eduardo Esteter
Diretor Administrativo Financeiro

