NOTA OFICIAL

Nº 0031/2018
Dia 09/03/2018

A Confederação Brasileira de Atletismo-CBAt no uso das atribuições estatutárias que conferem
a seu Presidente infra-assinado, as alíneas “A” do Artigo 41 e do Artigo 87 do Estatuto Social e de
acordo com as normas legais vigentes, através deste ato oficial leva ao conhecimento das federações
filiadas e da comunidade do atletismo brasileiro, mediante publicação simultânea no sítio eletrônico da
CBAt, o que segue:

I.

Desafio do Atletismo CBAt/CPB
Comunica-se a realização do evento em referência, em duas etapas, nos dias 25 de março e
15 de abril de 2018, nas dependências do Centro Paralímpico Brasileiro, localizado na Rodovia
dos Imigrantes, S/Nº - Vila Guarani, São Paulo, SP.
As duas etapas serão realizadas sob a chancela da CBAt, numa parceria com o Comitê
Paralímpico Brasileiro – CPB.
As provas de cada etapa são as abaixo informadas:
- Provas de Pista: 100m, 200m, 400m e 1.500m
- Provas de Campo: Distância, Peso, Disco e Dardo
Será realizada ainda a prova de 5.000m somente na 2ª etapa. Em próximo Nota Oficial, serão
publicados o regulamento do evento e o programa-horário de cada etapa.
O evento proporcionará a atletas do Atletismo e ParaAtletismo uma participação conjunta nas
diversas provas, respeitando-se as especificações previstas em regras oficiais de competição.
Poderão tomar parte do evento atletas com registro na CBAt e CPB. Além do registro no CPB
os ParaAtletas deverão possuir Classificação Internacional.
As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas da seguinte forma:
Atletas com registro na CBAt: os clubes deverão encaminhar relação de atletas contendo nº
de registro, nome do completo do Atleta, data de nascimento, sexo e prova para
anderson@cbat.org.br.
Atletas com registro na CPB: os clubes deverão encaminhar relação de atletas contendo nº
de registro, nome do completo do ParaAtleta, data de nascimento, sexo e prova para
atletismo@cpb.org.br.
Os prazos de inscrição de cada etapa são os abaixo informados:
- 1ª Etapa – até 20 de março de 2018

2ª Etapa – até 10 de abril de 2018

Transporte, hospedagem e alimentação correm por conta dos participantes.
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