NOTA OFICIAL Nº 113/2017
I.

Troféu Norte Nordeste Caixa de Atletismo Sub-16
04 e 05 de Novembro de 2017 – São Luís, MA
Confirma-se a realização do evento em referência na data e local acima indicados, com as
seguintes informações complementares:
- Regulamento: Encaminha-se, em anexo, alertando-se-que em função de alteração da data
do evento, os prazos para inscrição foram alterados.
- Programa Horário: segue em anexo, elaborado pelo Departamento Técnico da Federação
Atlética Maranhense – FAMA.
- Local da competição:

Pista de Atletismo da UFMA
Avenida dos Portugueses - Cidade Universitária
Campus do Bacanga, 1966
São Luís - MA

- Tamanho máximo de prego permitido: 5mm.
- Congresso Técnico: será realizado no dia 03 de novembro de 2017 às 18:00h no
Auditório da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer do Maranhão - SEDEL, situada na
Travessa Guaxenduba, 100, Outeiro da Cruz – São Luís, MA.
- Alojamento/Alimentação: Será por conta dos organizadores no alojamento do Estádio
Castelão – Complexo Esportivo de São Luís, localizado na Travessa Gazenduba, 100 –
Outeiro da Cruz – São Luís, MA.
As delegações serão responsáveis pela própria roupa de cama, banho e ventilador.
- Transporte: Ficam a cargo de cada federação as despesas de deslocamento até São
Luis/MA (ida e volta).
- Chegada em São Luís: ao chegar a São Luís todas as delegações devem dirigir-se
diretamente para o local do alojamento.
Instruções para chegar ao local do alojamento:
Chegando pela BR 135 e via aeroporto:
Seguir pela Avenida dos Franceses, passar em frente ao Terminal Rodoviário de São Luis,
subir o viaduto do Café no bairro Outeiro da Cruz, entrar a direita após a APAE no sentido
Estádio Castelão no Complexo Esportivo de São Luis.
- Arbitragem de outros estados: Solicita-se as federações participantes a indicação de dois
árbitros para atuarem na competição. Informamos que as despesas com alimentação e
transporte destes deverão ser assumidas pela federação que os indicou.

- INSCRIÇÕES:
1. São realizadas pelas Federações interessadas, on-line, no Sistema de Extranet da CBAt
– alerta-se que a página de inscrição on-line somente será aberta pelo login e senha
oficial do Federação cadastrado por esta 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 15 A 20 DE
OUTUBRO DE 2017. Não são aceitas inscrições por outra forma (e-mail, fax, correio,
etc.).
ATLETAS E TREINADORES COM INSCRIÇÃO E REGISTRO VENCIDOS
Os atletas que estiverem com inscrição vencida ou a vencer até o dia competição, bem como
treinadores que não renovaram o seu registro em 2017 não estarão disponíveis para
inscrição 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 e
treinadores.
- Informações: Informações sobre inscrições devem ser obtidas junto ao Departamento
Técnico da CBAt, demais informações podem ser obtidas diretamente com a Federação
Atlética Maranhense no e-mail ma@cbat.org.br e ou pelos telefones (98) 98197-5913 ou
98138-6418 com Silma Braga.

II.

Curso Básico de Arbitragem
Comunica-se que a CBAt autorizou a Federação Goiana de Atletismo a realizar o curso em
referência conforme abaixo:
Local:
Data:
Ministrante:

Goiânia, GO
14 a 19 de outubro de 2017
Florenilson Itacaramby de Almeida - CBAt nº 124 Nível II – DF

Comunica-se ainda que a CBAt autorizou a Federação de Atletismo do Paraná a realizar o
curso em referência conforme abaixo:
Local:
Data:
Ministrante:

Arapongas, PR
24 a 26 de novembro de 2017
Lindomar Telles de Oliveira CBAt 470 Nível II – PR

São Paulo, 10 de outubro de 2017

José Antonio Martins Fernandes
Presidente

