NOTA OFICIAL

Nº 0041/2018
Dia 29/03/2018

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 “F” 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.

Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo Sub-18
18 a 20 de maio de 2018 – Recife, PE
Confirma-se a realização do evento em referência na data e local acima indicados, com as
seguintes informações complementares:
- Regulamento: encaminhado anteriormente, através da Nota Oficial Nº 0011/2018, publicada
em 31 de janeiro de 2018.
- Programa-Horário: encaminha-se em anexo, recordando-se que o mesmo será revisado ao
término do prazo de inscrições.
- Local do Evento:

Pista de Atletismo do Centro Interescolar de Educação Física
Alberto Santos Dumont
Rua Almirante Nelson Fernandes s/n, Boa Viagem, Recife - PE

- Tamanho do prego permitido: 5mm
- Congresso Técnico: Será informado em próxima Nota Oficial.
- Transporte: por conta dos participantes.
- Hospedagem e Alimentação: por conta dos participantes.
INSCRIÇÕES:
1. Serão realizadas pelos clubes interessados, 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 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 30 DE MARÇO A 18
DE ABRIL DE 2018, incluindo o prazo final das inscrições. Não serão 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 estará aberta no Sistema de 19 A 23 DE ABRIL DE 2018.
Recorda-se que não é permitida a participação de atletas avulsos nesta competição.
Observação: Para os clubes filiados ou vinculados ao CBC – Comitê Brasileiro de
Clubes, os custos de passagem e hospedagem serão cobertos pelo Comitê. Desta forma,
na inscrição deverá constar o número do CPF de todos os integrantes.
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ATLETAS COM INSCRIÇÃO VENCIDA
Os atletas que estiverem com inscrição vencida ou a vencer até o dia da competição, não
estarão disponíveis para confirmação no sistema de inscrição on-line. O Clube que constatar
esta situação, deverá entrar em contato imediato com a sua Federação para procedimentos de
renovação da inscrição de atletas nesta situação.
TREINADORES COM REGISTRO VENCIDO
Os treinadores que ainda não renovaram o seu registro ou que tiveram o seu registro vencido
em 2018, não estarão disponíveis para confirmação no sistema de inscrição on-line. O Clube
que constatar esta situação, deverá entrar em contato imediato com a sua Federação para
procedimentos de renovação dos registros dos mesmos.
Demais informações podem ser obtidas com o Departamento Técnico da CBAt.

II.

Calendário Oficial da CBAt – 2018
Encaminha-se, o Calendário Oficial da CBAt para o ano de 2018, atualizado com a inclusão
dos eventos abaixo relacionados, atendendo solicitação das Federações Estaduais de
Atletismo da região Centro-Oeste:
- Troféu Centro Oeste de Atletismo Sub-16
- Troféu Centro Oeste de Atletismo Sub-23
Comunica-se que as duas competições serão realizadas em conjunto nos dias 01 e 02 de
setembro de 2018, na cidade de Belo Horizonte, MG

III.

Regulamentos – Troféus Regionais
Encaminha-se, em anexo, os regulamentos dos Troféus Regionais abaixo indicados, com
informações complementares, no tocante aos prazos e datas limites:
- Troféu Norte-Nordeste de Atletismo Sub-18 – Natal, RN:
Fases
Prazo para realização de competições – para emissão de
Ranking, conforme regulamento da competição
Prazo para envio de resultados
Abertura da inscrição online no Sistema Extranet da CBAt
Encerramento da inscrição online no Sistema Extranet da CBAt
Abertura da Confirmação Final
Encerramento da Confirmação Final
Data de Realização

Datas
08.04.2018
10.04.2018
15.04.2018
23.04.2018
24.04.2018
27.04.2018
05 e 06.05.2018
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- Troféu Norte-Nordeste de Atletismo Adulto – Recife, PE:
Fases
Prazo para realização de competições – para emissão de
Ranking, conforme regulamento da competição
Prazo para envio de resultados
Abertura da inscrição online no Sistema Extranet da CBAt
Encerramento da inscrição online no Sistema Extranet da CBAt
Abertura da Confirmação Final
Encerramento da Confirmação Final
Data de Realização

Datas
01.07.2018
03.07.2018
09.07.2018
15.07.2018
16.07.2018
20.07.2018
28 e 29.07.2018

- Troféu Norte-Nordeste de Atletismo Sub-16 – Fortaleza, CE:
Fases
Abertura da inscrição online no Sistema Extranet da CBAt
Encerramento da inscrição online no Sistema Extranet da CBAt
Abertura da Confirmação Final
Encerramento da Confirmação Final
Data de Realização

Datas
06.08.2018
12.08.2018
14.08.2018
19.08.2018
25 e 26.08.2018

Em próxima Nota Oficial, serão encaminhados os regulamentos dos eventos citados no item II
acima.

WARLINDO CARNEIRO DA SILVA FILHO
PRESIDENTE

