NOTA OFICIAL Nº 27/2017
I.

Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo Sub-20
07 a 09 de abril de 2017 – São Bernardo do Campo, 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:

Arena Caixa
Centro de Atletismo Professor Oswaldo Terra
Av. Tiradentes, 1840 – Vila do Tanque
São Bernardo do Campo - 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 06 de abril de 2017, às 15.00 horas, em local a
ser informado.
- Transporte: por conta dos participantes.
- Hospedagem e Alimentação: por conta dos participantes. Abaixo, a relação de hotéis na
cidade de São Bernardo do Campo:
Hotel Smart Inn
Av. Newton Monteiro de Andrade, 167 - (em frente ao INSS)
Fica a 3 km da Arena Caixa
Fones: (11) 4122-1557 - 4125-9166
Hotel Rudge Ramos
Av. Senador Vergueiro, 4685 - Rudge Ramos
Fica a 10 km da Arena Caixa - porém com fácil acesso por via rápida (Anchieta)
Fone: (11) 4368-4021
Hotel Casa Blanca
Rua São Savino, 106, Centro
Fica a 4 km da Arena Caixa
Fones: (11) 4332-7036 - 7719-6246
Hotel Hetrópolis
Av. Paulo Afonso, 470 - Nova Petrópolis
Fica a 3 km da Arena Caixa - Fone: (11) 4330-8877
Hotel Mercury
Rua Santa Filomena, 999 - Centro
Fica a 3,7 km da Arena Caixa Estádio

Fones: (11) 2155-7700 - 4126-5001
Hotel Astron Saint Morritz
Rua João Pessoa, 124 - Centro
Fica a 3,3 km da Arena Caixa
Fones: (11) 2666-0666 - Reservas - 0800-555598
Pampas Palace Hotel
Av. Barão de Mauá, 71 (km 18 da Via Anchieta)
www.pampaspalacehotel.com.br
Fones (11) 4122-2000 ou 4126-2000 e 4126-2002 – Reservas.
Palm Leaf Grand Premium
Av. Nações Unidas, 1501 – Chácara Inglesa
www.palmleafhotels.com.br
Fone: (11) 4930-7560
Palm Leaf Residence
Av. Nações Unidas, 595 – Chácara Inglesa
www.palmleafhotels.com.br
Fone: (11) 4941-9101
- IMPORTANTE: o regulamento dos Campeonatos Brasileiros em seu Artigo 6º § 1º diz que
um clube deve obrigatoriamente participar do Campeonato Estadual da categoria para ter
sua inscrição aceita no respectivo Campeonato Brasileiro, entretanto, em função de que,
muitas federações já tinham marcado seus estaduais, antes da CBAt publicar os prazos e
datas limites para atendimento ao envio de resultados, comunica-se que,
excepcionalmente, somente para este evento, a CBAt irá liberar o acesso ao sistema de
inscrição a todos os clubes para não haver prejuízo aos mesmos em função de que algumas
federações não conseguiriam alterar a data seus campeonatos estaduais Sub-20, muito em
função de que não são proprietárias das pistas, e muitas vezes, estas já possuem
programações de eventos de terceiros, alheios às federações estaduais de Atletismo.
Para os próximos eventos este artigo será seguido na íntegra, já que haverá tempo hábil
para que as federações readéquem seus calendários oficiais.
- 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 19 A 26 DE
MARÇO 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.

São Paulo, 14 de março de 2017

Eduardo Esteter
Diretor Administrativo Financeiro

