NOTA OFICIAL Nº 47/2017
I.

XLI Troféu Norte-Nordeste Caixa de Atletismo
19 e 20 de maio de 2017 - Recife, PE
Confirma-se a realização do evento em referência na data e local indicados, com as
seguintes informações complementares:
- Regulamento: já enviado anteriormente.
- Programa-Horário: encaminha-se em anexo, elaborado pela Federação Pernambucana de
Atletismo – FEPA.
- Local da competição:

Centro Interescolar de Educação Física Alberto Santos Dumont
Pista de Atletismo “PROFESSOR WARLINDO CARNEIRO”
Rua Almirante Nelson Fernandes s/nº - Boa Viagem
Recife – PE
Tipo de Piso: Lisotan
Tamanho máximo de prego permitido: 5mm.

- Ranking de participantes: segue anexo, elaborado com os resultados recebidos pela CBAt
em conformidade com o Regulamento e no prazo por este determinado.
Comunica-se que a CBAt somente aceitará questionamentos sobre o Ranking de
Participantes, se enviados para a sede da entidade, por escrito, até o dia 05 DE MAIO DE
2017 (6ª feira). Após esta data, nenhuma alteração será processada em tal ranking.
- Congresso Técnico: será realizado às 08.30h do dia 19 de maio de 2017 no Centro
Interescolar de Educação Física Alberto Santos Dumont, 1º andar. Rua. Almirante Nelson
Fernandes, S/N - Boa Viagem, Recife – PE.
- Transporte: Ficam a cargo de cada federação as despesas de deslocamento até Recife
(ida e volta).
- Hospedagem: Será no NÚCLEO DE APOIO A EVENTOS - UFPE, situado à Rua
Governador Lopo Garro, 527 – Engenho Meio, Recife - PE, ao lado da Casa da Estudante
Universitária da UFPE. As delegações serão responsáveis pela própria roupa de cama,
banho e ventilador.
Todas as delegações ao chegarem à Recife devem se dirigir diretamente ao local acima.
Abaixo, seguem outras opções de hospedagem, com todas as despesas por conta da
federação interessada:

Hotel Enseada Boa Viagem
Endereço: Av. Charles Darvin, 235 - Boa Viagem, Recife - PE
Telefone: (81) 3128-5400
Pousada Pirata do Sol
Endereço: R. Marquês de Valença, 210 - Boa Viagem, Recife - PE
Telefone: (81) 3328-2845
- Alimentação: a alimentação será por conta de cada federação participante. A FEPA indica
os locais abaixo:
Café da manhã e Jantar: LUCAS BAR O AMIGÃO em sistema Self-Service ao preço de
R$ 13,00 (treze reais por refeição). As refeições serão servidas no NÚCLEO DE APOIO
A EVENTOS - UFPE.
Almoço: BODE DO PICUÍ - Boa Viagem em sistema de Prato Feito ao preço de R$ 12,00
(doze reais por refeição). As refeições serão servidas no próprio estabelecimento,
situado na Rua Doutor Gaspar Regueira Costa, 57 - Boa Viagem - Recife – PE,
Telefone: (81) 99634-0716 - localizado atrás do Centro Interescolar de Educação Física
Alberto Santos Dumont.
Instruções para chegar ao local do alojamento:
Chegando pela BR 101 do sentido da Paraíba para Alagoas:
Após o viaduto da Av. Caxangá pegar a pista local passando em frente ao hospital das
Clinicas, pegar a rotatória em frente a reitoria da UFPE segue no sentido oposto para
Alagoas; na pista local após o prédio da antiga Sudene entrar a 1ª a direita na Rua Mauriceia,
e 1ª a direita na Rua Gen. Vagas, e 1ª Esquerda na Rua Lindolfo Color, e 1ª a direita na Rua
Gov. Lopo Garros, 2ª Casa Alojamento para Eventos da UFPE.
Chegando pela BR 101 no sentido de Alagoas para a Paraíba:
Após a Ceasa ao descer o viaduto, pegar a pista local, até a rotatória em frente a reitoria da
UFPE. Após o prédio da antiga Sudene entrar a 1ª a direita na Rua Mauriceia, e 1ª a direita
na Rua Gen. Vagas, e 1ª Esquerda na Rua Lindolfo Color, e 1ª a direita na Rua Gov. Lopo
Garros, 2ª Casa Alojamento para Eventos da UFPE.
Chegando pela BR 232 e também da rodoviária:
Após pegar a direita no viaduto que vem da 232 já na BR 101, pegar a pista local, até a
rotatória em frente a reitoria da UFPE. após o prédio da antiga Sudene entrar a 1ª a direita
na Rua Mauriceia, e 1ª a direita na Rua Gen. Vagas, e 1ª Esquerda na Rua Lindolfo Color,
e 1ª a direita na Rua Gov. Lopo Garros, 2ª Casa Alojamento para Eventos da UFPE.
Chegando do aeroporto pela Av. Recife:
Já na BR 101, pegar a pista local, até a rotatória em frente a reitoria da UFPE. Após o prédio
da antiga Sudene entrar a 1ª a direita na Rua Mauriceia, e 1ª a direita na Rua Gen. Vagas,
e 1ª Esquerda na Rua Lindolfo Color, e 1ª a direita na Rua Gov. Lopo Garros, 2ª Casa
Alojamento para Eventos da UFPE.

Instruções de como chegar ao local da competição a partir do Alojamento
Saindo pela Rua Gov. Lopo Garros sentido oposto da chegada ao alojamento entrar à direita
na Rua Francisco Bezerra Monteiro e virar à direita na pista local da BR 101 sentido rotatória
em frente a reitoria da UFPE, girar e segue sentido AL. pela pista local ao final pega a mão
da esquerda na BR 101 para entra na Av. Recife até o final a direita na Av. Imbiribeira na
faixa da direita em frente ao aeroporto subir o viaduto de retorno e na descida pegar a direita
no posto de gasolina seguindo pela Rua Dez de Julho até a ponte do Canal, a esquerda na
Av. Des. José Neves e após o sinal de transito, na segunda rua entrar a direita Rua Santa
Leonor até o final no portão do Centro Esportivo Santos Dumont.
- Arbitragem de outros estados:
Solicita-se as federações participantes a indicação de dois árbitros para atuarem na
competição. Informamos que as despesas com alimentação e transporte destes deverão ser
assumidas pela federação que os indicou.
- INSCRIÇÕES: devem ser realizadas através do Sistema Inscrições Online da CBAt, com
acesso pela extranet da entidade, obrigatoriamente, no período de 07 A 13 DE MAIO DE
2017, onde serão preenchidas as seguintes informações:
1. Inscrição de atletas;
2. Inscrição de dirigentes;
3. Informações de viagem.
- 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.
Informações sobre inscrições devem ser obtidas junto ao Departamento Técnico da CBAt,
demais informações podem ser obtidas diretamente com a Federação Pernambucana de
Atletismo no e-mail pe@cbat.org.br.

São Paulo, 04 de maio de 2017

Eduardo Esteter
Diretor Administrativo Financeiro

