NOTA OFICIAL
I.

Nº 0047/2018
Dia 12/04/2018

Troféu Norte Nordeste Caixa de Atletismo Sub-18
05 e 06 de maio de 2018 – Natal, RN
Confirma-se a realização do evento em referência, na data e locais indicados, com as seguintes
informações complementares:
- Regulamento: já enviado, através da Nota Oficial Nº 0041/2018, publicada em 29 de março
de 2018.
- Programa-Horário: segue em anexo.
- Local:

Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte
Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova - Natal, RN

- Tipo de piso: Sintético, com tamanho de pregos permitidos de 5mm para as provas de pista e
7mm para as provas de campo.
- Ranking de participantes: segue em anexo.
Comunica-se que a CBAt somente aceitará questionamentos sobre o Ranking Oficial de
Participantes, se enviados para a sede da entidade, por escrito, até o dia 16 DE ABRIL DE
2018. Após esta data, nenhuma alteração será processada em tal ranking.
Caso um atleta esteja incluído no ranking em mais de duas (02) provas, a sua respectiva
federação estadual deverá informar, por escrito para o e-mail anderson@cbat.org.br, até o dia
19 de abril de 2018, as provas que ele (a) irá realmente disputar, para possibilitar a sua
substituição no ranking das provas em que não irá participar, conforme regulamento da
competição.
- Congresso Técnico: será realizado no dia 04 de maio às 19:30h, no Centro de Desportos
Escolar Geração 2000.
- Hospedagem/ Alimentação:

Centro de Desportos Educacional Geração 2000
Rua Jerônimo Câmara, s/n – Lagoa Nova
Natal/RN

- Transporte: por conta dos participantes.
- Chegada em Natal: O alojamento estará disponível a partir das 12:00h do dia 04 de maio de
2018.
Maiores informações devem ser obtidas com a Federação Norte-Rio-Grandense de Atletismo
(FNA), no endereço eletrônico rn@cbat.org.br, ou pelo telefone (84) 98877-6246, falar com
Niedja Carvalho.
- INSCRIÇÕES:
Inscrição de Atletas: Deve ser realizada através do Sistema de Extranet da CBAt (Inscrição online), no período de 15 a 23 de abril de 2018, lembrando que cada atleta pode participar de até
duas (2) provas individuais e do revezamento.
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A delegação composta por até de 05 (cinco) atletas no “ranking”, poderá completar sua
delegação com até o máximo de 05 (cinco) atletas que não estejam no “ranking”, sendo que,
nesta condição, cada atleta pode participar de duas (2) provas individuais e do revezamento. A
respectiva Federação deverá enviar e-mail para: anderson@cbat.org.br até o dia 23 de abril
de 2018.
- Os revezamentos devem ser inscritos através do Sistema de Extranet da CBAt (Inscrição online) no período de 15 a 23 de abril de 2018.
- Para o atleta que consta no ranking em apenas uma prova e irá competir em mais uma e no
revezamento, a inscrição deve ser enviada por e-mail para: anderson@cbat.org.br.
- Inscrição de Dirigentes: devem ser inscritos, igualmente, através do Sistema de Extranet da
CBAt (Inscrição on-line) no período de 15 a 23 de abril de 2018.
- Confirmação Final: Deve ser realizada através do Sistema de Extranet da CBAt (Inscrição online), no período de 24 a 27 de abril de 2018.
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. A Federação que constatar esta
situação, deverá entrar em contato imediato com a CBAt para renovação da inscrição de tais
atletas.
TREINADORES COM REGISTRO VENCIDO
Os treinadores que ainda não renovaram o seu registro de treinador em 2018 não estarão
disponíveis para confirmação no sistema de inscrição on-line. A Federação que constatar esta
situação, deverá entrar em contato imediato com a CBAt para renovação dos registros dos
mesmos.
Demais informações podem ser obtidas com o Departamento Técnico da CBAt.
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