Nº 0036/2018

NOTA OFICIAL

Dia 20/03/2018

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 Mundiais de Meia Maratona
24 de março de 2018 – Valência, Espanha
Comunica-se que o Brasil participará do evento em referência com a seguinte Delegação:
Chefe da Delegação:

Márcio Batista Miguens da Silva

MA

Atletas – Feminino:
45836

II.

Tatiele Roberta de Carvalho

SP

Meia Maratona

Calendário Oficial da CBAt – 2018
Reencaminha-se, em anexo, o Calendário Oficial da CBAt para 2018, atualizado nesta data,
com a alteração de data e local do evento abaixo:
- Campeonatos Sul-Americanos de Maratona – 23 de setembro de 2018 – Buenos Aires, ARG

III.

Campeonatos Sul-Americanos de Maratona
23 de setembro de 2018 – Buenos Aires, Argentina
Comunica-se que em virtude da alteração de data e local do evento em referência, que antes
estavam marcados para o dia 08 de abril de 2018 na cidade de Caracas, Venezuela, os critérios
para convocação de atletas foram alterados conforme abaixo:
“ Será convocado 1 (um) atleta no masculino e 1 (um) atleta no feminino, que atingir o
índice estabelecido pela CBAt, abaixo informado, no período de 01 do janeiro de 2017 a
24 de junho de 2018:
a) Masculino: 2:19.00
b) Feminino: 2:45.00
Em caso de 2 (dois) ou mais atletas com índice, será convocado o atleta com o melhor
resultado no período acima estabelecido. ”

IV.

Critérios de Convocação de Seleções Brasileiras – 2018
Encaminha-se, em anexo, os critérios de convocação de atletas integrantes das Seleções
Brasileiras para o ano de 2018, devidamente atualizados.
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Curso Básico de Arbitragem
Comunica-se que a CBAt autorizou a Federação Catarinense de Atletismo, a realizar o curso
em referência conforme abaixo:
Local:
Data:
Ministrante:

VI.

Florianópolis, SC
18 a 20 de março de 2018
Deraldo Ferreira Oppa CBAt nº 150 - Nível I IAAF

Homologação de Transferência
Comunica-se que a CBAt homologou as transferências interestaduais dos atletas abaixo:
15.03

65374 José Miguel de Sousa Costa
FAtDF / FEDAEAM
Liberado a competir a partir de 15.03.18

15.03

55665 Guilherme George Martins da Silva FAtDF / FEDAEAM
Liberado a competir a partir de 15.03.18

JOSÉ ANTONIO MARTINS FERNANDES
PRESIDENTE

