NOTA OFICIAL
I.

Nº 0042/2018
Dia 04/04/2018

Jogos Olímpicos da Juventude
11 a 17 de outubro de 2018 – Buenos Aires, ARG
Comunica-se que o prazo para inclusão de qualquer pessoa na Lista Larga para
credenciamento no evento em referência encerrou-se no dia 29 de março de 2018, conforme
determinado através da Nota Oficial Nº 0033/2018, publicada no dia 14 de março de 2018.
Alerta-se que nenhum atleta ou dirigente que não esteja no Sistema poderá ser convocado para
a Equipe do Brasil que participará dos Jogos Olímpicos da Juventude – Buenos Aires 2018,
mesmo que tenham atendido os critérios de convocação estabelecidos pela CBAt para
inscrição nos Jogos ou atenda os pré-requisitos de participação – este cadastramento é
obrigatório e integra os procedimentos de controle de segurança e credenciamento do evento.
Alerta-se ainda que todas as pessoas (atletas, treinadores e outras funções) já inclusas na Lista
Larga, devem atualizar até dia 20 de abril de 2018 suas informações de cadastro no Sistema
da CBAt, atualização esta que pode ser realizada pelas Federações Estaduais ou pelos clubes
dos atletas, através da Extranet da CBAt. Recorda-se que a falta dessas informações
impossibilitará o pré-credenciamento (inclusão na lista larga) das pessoas e, dessa forma,
impedirá a participação das mesmas nos Jogos, ainda que atendam os critérios de convocação,
no caso dos atletas, por exemplo.
Em caso de dúvidas, deve ser feito contato com o Departamento Técnico da CBAt.

II.

Camping Internacional de Treinamento de Marcha Atlética
04 a 09 de abril de 2018 - Rio Maior, POR
09 a 30 de abril de 2018 - Sant Cugat del Vallés, ESP
Comunica-se que a CBAt está realizando os campings em referência nas datas e locais
indicados, utilizando recursos do Programa CAIXA de Campings de Treinamento Nacionais e
Internacionais:
Atleta beneficiada:
15528 Erica Rocha de Sena

III.

SP

Homologação de Recorde
Comunica-se que foi homologado pela CBAt o seguinte Recorde do Brasileiro:
Sub-23 – Feminino:
Salto com Vara – 4.30 – Juliana de Menis Campos, SP – Concepción del Uruguay, Argentina
– 25.03.2018
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Homologação de Transferência
Comunica-se que a CBAt homologou a transferência interestadual do atleta abaixo:
02.04

43140 Abel Curtinove
Liberado a competir a partir de 02.04.18
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