NOTA OFICIAL

Nº 0016/2018
Dia 08/2/2018

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.

Clínica de Lançamento do Martelo
15 e 16 de fevereiro de 2018 – São Caetano do Sul, SP
Comunica-se que a CBAt realizará a Clínica em referência, com o Consultor Internacional
Vladimir Kevo, da Eslovênia.
Abaixo, presta-se as seguintes informações:
- Local: Centro de treinamento de São Caetano do Sul (Antigo Clube B3) - Estrada das
Lágrimas, 90 - Jardim São Caetano, São Caetano do Sul - SP, 09581-360
- Programação: Em ambos os dias, das 10h às 12h parte teórica e das 15h às 18h parte prática.
- Participantes: Atletas e treinadores especialistas na prova do Lançamento do Martelo das
categorias Adulto à Sub16 de ambos os gêneros. As vagas são limitadas a 40 participantes,
entre atletas e treinadores, por dia.
- Transporte/Hospedagem/Alimentação: Todas as despesas referentes a alimentação,
transporte e hospedagem serão de total responsabilidade do participante.
A inscrição na Clínica deverá ser enviada para o e-mail altorendimento@cbat.org.br aos
cuidados de Clovis Franciscon, até às 15h do dia 09 de fevereiro (sexta-feira), com as seguintes
informações:
-

Nome completo;
Nº CBAt;
Foto frente e verso do RG;
CPF;
Dia preferência.

Os Atletas deverão utilizar seus próprios implementos (martelo), durante as atividades
práticas da Clínica.
II.

Homologação de Recorde
Comunica-se que foi homologado pela CBAt, o seguinte Recorde Brasileiro:
Indoor - Adulto - Masculino:
Salto em Altura – 2.26 - Talles Frederico Sousa Silva, SP - São Caetano do Sul, SP - 03.02.2018
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