NOTA OFICIAL Nº 102/2017
I.

Calendário Oficial da CBAt - 2017
Reencaminha-se, em anexo, o Calendário Oficial da CBAt para 2017, atualizado nesta data,
com a inclusão e alteração de data dos eventos abaixo:
Inclusão:
- Troféu Centro Oeste Caixa de Atletismo Sub-16: 23 e 24.09.2017 - Belo Horizonte, MG;
Alteração de data:
- Troféu Norte Nordeste Caixa de Atletismo Sub-16: 04 e 05.11.2017 – São Luís, MA;

II.

Desafio Brasil
Comunica-se o cancelamento das etapas do Desafio Brasil abaixo relacionadas, em função
de não mais atenderem o objetivo para este ano:
- 03.09.2017 Desafio Brasil – 4ª Etapa
- 24.09.2017 Desafio Brasil – 5ª Etapa
- 15.10.2017 Desafio Brasil – 6ª Etapa

III.

Comitê de Seleções da CBAt
Comunica-se que a Presidência da CBAt resolveu ampliar o número de integrantes do
Comitê em referência, a fim de propiciar uma maior participação da comunidade,
principalmente dos profissionais que atuam no Atletismo de Alto Rendimento.
O Comitê de Seleções da CBAt tem como premissa básica a de implementar novas ações
dentro do Programa de Preparação Olímpica visando uma melhor participação do Atletismo
Brasileiro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.
A nova composição do Comitê ficará assim:
1. Representantes da CBAt que atuam nos departamentos de Alto Rendimento e Técnico
da entidade;
2. Representantes do Comitê Olímpico do Brasil e que atuam na área técnica da
entidade;
3. Um treinador* de cada área específica do Atletismo a saber:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Arremesso/Lançamentos
Velocidade/Barreiras
Saltos Horizontais/Verticais
Meio-fundo/Fundo
Marcha Atlética
Provas Combinadas

4. Representante dos Atletas**
5. Representante das Federações***
6. Representantes dos três melhores clubes classificados na edição 2017 do Troféu Brasil
Caixa de Atletismo
7. Representantes dos clubes campeões na categoria geral na edição 2017 dos
Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo Sub-20 e Sub-18
* Serão convidados os treinadores dos atletas melhores colocados no ranking da IAAF,
por cada área específica acima indicada.
** Serão convidados o representante dos Atletas na Assembleia Geral da CBAt e o
integrante brasileiro na Comissão de Atletas da IAAF.
*** Será convidado o presidente da Federação que possuir o maior número de atletas
no Ranking da IAAF.
A primeia reunião do Comitê está confirmada para o dia 05 de outubro de 2017 (5ª feira) na
cidade de São Paulo.
Nos próximos dias, a CBAt irá formalizar por escrito, o convite a cada um dos representantes
acima indicados e após todas as confirmações, os nomes serão publicados para
conhecimentos de toda a comunidade atlética.

IV.

Transferências de Atletas
Comunica-se que a CBAt homologou a transferência interestadual da atleta abaixo:

25.08

64100 Taina Beatriz Antunes
Liberada a competir a partir de 25.08.17
São Paulo, 28 de de agosto de 2017

José Antonio Martins Fernandes
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