NOTA OFICIAL

Nº 0015/2018
Dia 06/2/2018

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.

Certificado de Vacinação contra a Febre Amarela
Comunica-se que conforme publicado através da Nota Oficial Nº 35/2017, qualquer pessoa
convocada para integrar Seleções Brasileiras de Atletismo, de qualquer categoria, para
participar de eventos internacionais, independentemente do local de sua realização, deve
obrigatoriamente, portar Certificado Internacional de Vacinação contra a febre amarela, para
poder viajar.
Em função do exposto acima, todos os atletas convocados para os Campeonatos PanAmericanos de Cross Country, deverão se apresentar para embarque portando o Certificado
Internacional de Vacinação contra a febre amarela para poderem viajar.

II.

Campeonatos Pan-Americanos de Cross Country
17 de fevereiro de 2018 – San Salvador, El Salvador
Em complemento às informações prestadas na Nota Oficial Nº 0014/2018, prestam-se demais
informações e que são necessárias para a viagem dos integrantes da delegação:
- Passaporte: os convocados devem portar passaporte com validade superior a seis (6)
meses da data de retorno.
- Atestado Médico: os atletas convocados devem encaminhar atestado médico com validade
de trinta (30) dias antes da competição para o e-mail thiago.sar@cbat.org.br, sendo que o
original deverá ser entregue no momento do embarque.

III.

Calendário Oficial da CBAt – 2018
Reencaminha-se, em anexo, o Calendário Oficial da CBAt para 2018, atualizado nesta data,
com a inclusão dos eventos abaixo:
- Troféu Norte Nordeste de Atletismo Sub-18 - 05 e 06 de maio de 2018 – Natal, RN.
- Troféu Norte Nordeste de Atletismo Adulto “Prof. Manoel Trajano”- 28 e 29 de julho - Recife,

PE

VI.

Camping Nacional de Treinamento do Lançamento do Martelo
04 a 10 de fevereiro de 2018 – Rio de Janeiro – RJ
Comunica-se que a CBAt está realizando o camping em referência, nas dependências do
CNTA-RJ, dentro do Programa CAIXA de Campings de Treinamento Nacionais e
Internacionais.
Foram convidados para participar do camping, os treinadores e seus atletas melhores
colocados no Ranking Brasileiro Adulto, Sub-23 e Sub-20 da prova no ano de 2017, sendo os
dois primeiros da categoria adulto, o primeiro da categoria Sub-23 e o primeiro da categoria
sub-20, ou ainda, que tenham participado dos Campeonatos Mundiais de Atletismo – Londres
2017.
Abaixo, segue a relação dos participantes:
Consultor Internacional:

Vladmir Kevo

CBAt

NOTA OFICIAL
Treinadores:
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599

Ricardo de Souza Barros
Flavio dos Santos Silva
Jorge Marcos Rodgerio Carlos
Sinval Souza de Oliveira
Joao Carlos dos Santos
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Atletas - Masculino:
15127 Wagner Jose Alberto Carvalho Domingos SP
31256 Allan da Silva Wolski
SP
50281 Luis Gustavo Aguiar da Silva
SP
Atletas - Feminino:
34230 Mariana Grasielly Marcelino
52481 Ana Lays Bayer

IV.

SP
SC

Retificação de resultado
Comunica-se que o resultado da prova de 6km Sub-20 Masculino da Copa Brasil Caixa de
Cross Country 2018, foi retificado, com alteração do 3º e 4º colocados.
Em anexo, seguem os resultados oficiais na íntegra, com a retificação acima.

JOSÉ ANTONIO MARTINS FERNANDES
PRESIDENTE

