NOTA OFICIAL Nº 53/2017
I.

XXXVI Troféu Brasil Caixa de Atletismo
09 a 11 de junho 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.
- Programa-Horário: encaminha-se em anexo, sendo que esta versão é válida até o
fechamento das inscrições, conforme abaixo, quando será emitido novo programa horário,
adequado ao número real de atletas inscritos e que participarão do evento; o programa inicial
já atende as solicitações para transmissão ao vivo pela televisão; após a confirmação final,
o programa horário passará por nova revisão.
- Local:

Arena Caixa
Centro de Treinamento Osvaldo Terra
Rua Tiradentes, 1840 – Vila do Tanque
São Bernardo do Campo - SP

- Congresso Técnico: será realizado no dia 08 de junho de 2017, às 15.00 horas no Auditório
do CEU Regina Rocco Casa, próximo ao estacionamento da Arena Caixa, localizado atrás
das arquibancadas.
- Marcha-Atlética: as provas de 20km Marcha Atlética, masculino e feminino, serão
realizadas em percurso na Av. Lauro Gomes, entre Rua Assunção e Av. Wilson Churchill,
na cidade de São Bernardo do Campo, SP.
- Hospedagem e Alimentação: por conta dos participantes em conformidade com o
Regulamento do evento.
Informa-se, abaixo, hotéis e restaurantes em São Bernardo do Campo que podem ser
contatados por clubes interessados em se hospedar e alimentar nos mesmos:
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 Hetróplis
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
Restaurante Detes Eventos
Fone (11) 99902-9025 / 4347-9628 - contato :Ildete
Malagueta Restaurante
Fone (11) 94710-0919 – contato :Alex
- Participantes: associações (clubes) em dia com as suas obrigações legais e estatutárias e
somente atletas registrados e inscritos na CBAt pelas respectivas associações podem
participar, desde que tenham obtido o índice exigido.
Não é permitida em qualquer hipótese a participação de atletas na condição de “extra” ou
similar na competição (disposição constante do Regulamento do evento).
- INSCRIÇÕES: devem ser realizadas pelas associações (clubes) interessadas através do
Sistema Inscrições Online da CBAt, com acesso pela Extranet da entidade,
obrigatoriamente, no período de 26 A 31 DE MAIO DE 2017, onde serão preenchidas as
seguintes informações:
- inscrição de atletas;
- inscrição de dirigentes;
Alerta-se que atletas e treinadores com inscrição vencida não podem ser inscritos na
competição.

- CONFIRMAÇÃO FINAL DE INSCRIÇÃO: deve ser realizada no Congresso Técnico do
evento, OBRIGATORIAMENTE, quando deve ser realizada a confirmação FINAL da
participação de cada atleta em cada prova.
O clube que NÃO realizar a confirmação final conforme acima, terá sua inscrição no evento
cancelada pela CBAt.
- Arbitragem: As federações filiadas poderão indicar árbitros para atuar no evento, desde
que os mesmos estejam devidamente registrados na CBAt e pertencerem a categoria “C” ou
superior. As indicações devem ser realizadas por escrito, com a indicação do nome do
árbitro, número de registro na CBAt, categoria e função em que normalmente atua, até o dia
15 DE MAIO DE 2017, para o e-mail willian.st@cbat.org.br. As despesas de transporte de
tais árbitros até o local da competição são de responsabilidade de cada um.
Recorda-se que a decisão sobre a atuação ou não dos mesmos é do Departamento Técnico
da CBAt, em função das necessidades da competição.
Solicita-se as filiadas, ampla divulgação das informações acima junto a clubes, treinadores
e atletas.

II.

Reconhecimento de Corridas de Rua
Comunica-se que foram reconhecidas pela CBAt as seguintes provas:
Permit CBAt Prata nº 09/2017 – Prova Nacional:
Prova: São Paulo City Marathon
Percurso: Maratona
Data: 30 de julho de 2017
Local: São Paulo, SP
Organizadores: Iguana Mídia Comunicação e Eventos Ltda
Informações: Fone:(11) 3097-3228 E-mail: contato@iguanasports.com.br
Site: www.iguanasports.com.br/site/

Permit CBAt Ouro nº 10/2017 – Prova Nacional:
Prova: 10ª Maratona Internacional de Foz do Iguaçu
Percurso: Maratona
Data: 24 de setembro de 2017
Local: Foz do Iguaçu, PR
Organizadores: Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná
Informações: Fone: (41)3304-2132 E-mail: eventosesportivos@sescpr.com.br
Site: www.sescpr.com.br
São Paulo, 12 de maio de 2017

Eduardo Esteter
Diretor Administrativo Financeiro

