INFORMATIVO Nº 1
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 A Cidade de São Paulo
São Paulo é um município brasileiro, capital do estado de São Paulo e principal centro financeiro, corporativo e
mercantil da América do Sul.
População: 11,32 milhões (2011)
Área: 1.523 km²
História:
Os padres jesuítas José de Anchieta e Manoel da Nóbrega subiram a Serra do Mar, nos idos de 1553, a fim de
buscar um local seguro para se instalar e catequizar os índios. Ao atingir o planalto de Piratininga, encontraram o ponto
ideal. Tinha “ares frios e temperados como os de Espanha” e “uma terra mui sadia, fresca e de boas águas”.
Os religiosos construíram um colégio numa pequena colina, próxima aos rios Tamanduateí e Anhangabaú, onde
celebraram uma missa. Era o dia 25 de janeiro de 1554, data que marca o aniversário de São Paulo. Quase cinco
séculos depois, o povoado de Piratininga se transformou numa cidade de 11 milhões de habitantes. Daqueles tempos,
restam apenas as fundações da construção feita pelos padres e índios no Pateo do Collegio.
Piratininga demorou 157 anos para se tornar uma cidade chamada São Paulo, decisão ratificada pelo rei de
Portugal. Nessa época, São Paulo ainda era o ponto de partida das bandeiras, expedições que cortavam o interior do
Brasil. Tinham como objetivos a busca de minerais preciosos e o aprisionamento de índios para trabalhar como
escravos nas minas e lavouras.
Em 1815, a cidade se transformou em capital da Província de São Paulo. Mas somente doze anos depois ganharia
sua primeira faculdade, de Direito, no Largo São Francisco. A partir de então, São Paulo se tornou um núcleo intelectual
e político do país. Mas apenas se tornaria um importante centro econômico com a expansão da cafeicultura no final do
século XIX. Imigrantes chegaram dos quatro cantos do mundo para trabalhar nas lavouras e, mais tarde, no crescente
parque industrial da cidade. Mais da metade dos habitantes da cidade, em meados da década de 1890, era formada por
imigrantes.
No início dos anos 1930, a elite do Estado de São Paulo entrou em choque com o governo federal. O resultado foi a
Revolução Constitucionalista de 1932, que estourou no dia 9 de julho (hoje feriado estadual). Os combates duraram três
semanas e São Paulo saiu derrotado. O Estado ficou isolado no cenário político, mas não evitou o florescimento de
instituições educacionais. Em 1935 foi criada a Universidade de São Paulo, que mais tarde receberia professores como
o antropólogo francês Lévi-Strauss.
Na década de 1940, São Paulo também ganhou importantes intervenções urbanísticas, principalmente no setor
viário. A indústria se tornou o principal motor econômico da cidade. A necessidade de mais mão-de-obra nessas duas
frentes trouxe brasileiros de vários Estados, principalmente do nordeste do país.
Na década de 1970, o setor de serviços ganhou maior destaque na economia paulistana. As indústrias migraram
para municípios da Grande São Paulo, como o chamado ABCD (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano
do Sul e Diadema). Hoje, a capital paulista é o centro financeiro da América Latina e por isso ainda recebe de braços
abertos brasileiros e estrangeiros que trabalham e vivem na cidade de São Paulo, em um ambiente de tolerância e
respeito à diversidade de credos, etnias, orientações sexuais e tribos.

1.2 Conselho da Associação Ibero-Americana de Atletismo (AIA)
Presidente:

Roberto Gesta de Melo (BRA)

1º Vice-Presidente:

Enrique López (ESP)

Vice-Presidentes:
África:
América Central:
América do Sul:
Península Ibérica:

Antonio Rosário (CPV)
Jesus Molina (CUB
Marcos Oviedo (VEN)
Fernando Mota (POR)

Secretário Geral:

Juan Scarpin (ARG)

Tesoureiro:

Miguel Brandão Câmara (BRA)

1.3 COMITÊ ORGANIZADOR
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO - CBAt
Rua Jorge Chammas, 310 – Vila Mariana
São Paulo, SP – Brasil – 04016-070
Telefone: +55 11 5908-7488
Fax: +55 11 4508-4013
E-mail: ibero2014@cbat.org.br

1.4 Oficiais Internacionais
Delegado Técnico -

Julio Roberto Gomez Gaitan
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Árbitros Internacionais de
Marcha Atlética -

2.

VISTOS DE ENTRADA PARA O BRASIL

No Anexo I encontra-se a relação de países Ibero Americanos que necessitam ou não do visto de entrada para
o Brasil. Caso os países tenham dificuldades em obter o visto para o Brasil devem contatar com a organização
(CBAt), através do Sr. Harley Maciel da Silva (harley@cbat.org.br), o qual auxiliará a emissão junto as autoridades
brasileiras.

3. CHEGADA E SAÍDA AO BRASIL (SÃO PAULO)
O Comitê Organizador irá recepcionar as Delegações participantes em dois Aeroportos, assim como providenciará
o transporte de retorno até os mesmos:
3.1 Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro – Guarulhos (Código IATA – GRU):
Principal Aeroporto Internacional do Brasil, fica a 25km do hotel do evento, percurso previsto para uma hora.
Operam neste Aeroporto as seguintes companhias aéreas:
Aerolíneas Argentinas
Air France
Boliviana
Delta Airlines
Gol
LAN
Singapore Airlines
TAAG
TAP
United Airlines / Continental

Aeroméxico
Alitália
British Airways
Emirates
Ibéria
Lufthansa
Sky Airlines
TACA
Trip / Azul

Air Canadá
American Airlines
Copa Airlines
Ethiad
KLM
Passaredo
South African
TAM
Turkish

Air China
Avianca
Cubana de Aviación
Ethiopian
Korean
Qatar
Swiss
TAME
U.S. Airways

3.2 Aeroporto de São Paulo / Congonhas – Aeroporto Nacional (Código IATA – CGH):
Aeroporto localizado na zona central de São Paulo, a 15 minutos do hotel do evento. Operam neste Aeroporto as
seguintes companhias aéreas:
Avianca
TAM / Pantanal

Azul

Brava Linhas Aéreas

Gol / Varig

4. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
4.1 Local da Hospedagem e Alimentação:
Pestana São Paulo Hotel
Rua Tutóia, 77 – Jardins
São Paulo – SP – 04007-000
Fone: +55 11 3059-5000
http://www.pestana.com/br/pestana-sao-paulo-hotel/pages/home.aspx
O hotel fica a 800m do local da competição.
A equipe de organização e os Oficiais Internacionais ficarão hospedados em outro hotel, que será informado
oportunamente.
4.2 Custos:
A organização fornecerá hospedagem e alimentação a todas as Delegações participantes, no período de 30 de
julho a 04 de agosto de 2014 (5 noites), sendo que a quantidade de oficiais será a determinada no Regulamento dos
Campeonatos, conforme quadro abaixo:
0–1
atleta
2–6
atletas
7 – 12 atletas
13 – 18 atletas
19 – 24 atletas
25 – 30 atletas
31 – 35 atletas
36 – 40 atletas
41 – 45 atletas

01 acompanhante
02 acompanhantes
03 acompanhantes
04 acompanhantes
05 acompanhantes
06 acompanhantes
07 acompanhantes
08 acompanhantes
09 acompanhantes

42 – 50 atletas
51 atletas em diante

10 acompanhantes
01 acompanhante para cada 10 atletas

4.3 As delegações que excederem a cota acima, deverão pagar ao Comitê Organizador (CBAt) o valores
indicados no item 4.6.
4.4 As delegações serão trasladadas diretamente do Aeroporto ao Hotel Oficial, quando receberão suas
credenciais e tickets de alimentação.
4.5 As delegações serão hospedadas em quartos duplos.
4.6 As delegações que desejarem hospedagem fora do período oficial deverão pagar ao Comitê Organizador
(CBAt) os valores abaixo:
Categoria
Atletas e oficiais dentro da quota
Atletas, oficiais e acompanhantes fora
da quota
Atletas, oficiais ou acompanhantes
fora do período oficial

Quarto Individual
U$ 100,00
U$ 100,00

Quarto Duplo
U$ 0,00
U$ 140,00

U$ 170,00

U$ 190,00

4.7 Os Chefes de delegações serão responsáveis pelo pagamento de todos os gastos extras no hotel, tais
como minibar, telefone, lavanderia e outros serviços, antes da saída das equipes.
4.8 Horário de refeições:
Café da Manhã
Almoço
Jantar

06.00h às 10.00h
11.00h às 14.00h
19.00h às 22.00h

5. CREDENCIAMENTO
As credenciais serão entregues aos Chefes de Delegações na chegada ao Hotel Oficial, após o acerto do
pagamento dos valores referentes ao item 4.6 acima, se for o caso.

6. TRANSPORTE
A organização fornecerá transporte as equipes participantes nos trajetos Aeroportos/Hotel/Aeroportos e
Hotel/Estádio/Hotel, para treinamentos e competição.

7. IMPRENSA
O credenciamento da imprensa será realizado diretamente pelos interessados no site oficial o evento (que estará
disponível até o final do mês de abril de 2014), o qual estará disponível no período de 1º a 25 de julho de 2014.
O Comitê Organizador disporá de salas para trabalho da imprensa tanto no Hotel Oficial como no Estádio.

8. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
8.1 Programa Horário
Os Campeonatos serão realizados em conformidade com o programa horário constante do Anexo II.
O programa hora enviado será revisado e sofrerá alterações ao final do período de inscrições.
8.2 Local da competição:

Estádio Ícaro de Castro Melo
Conjunto Poliesportivo Constâncio Vaz Guimarães
Rua Marechal Estenio Albuquerque s/nº - Ibirapuera
São Paulo – SP
Tipo de Piso: Regupol (BSW)
8.3 Centro de Informações Técnicas - CIT:
Estará localizado no Estádio Ícaro de Castro Melo, local das competições e funcionará nos seguintes horários:
Dia
31 de julho
01 de agosto
02 de agosto
03 de agosto

Horário
09.00 às 17.00 horas
07.30 às 20.00 horas
07.30 às 21.00 horas
07.30 às 19.00 horas

8.4 Congresso Técnico
O Congresso Técnico será realizado no dia 31 de julho de 2014, às 10.00 horas em Sala do Hotel Oficial do Evento
(nome da sala será informado posteriormente). A agenda do Congresso será entregue as Delegações quando da
chegada em São Paulo.
8.5 Treinamentos
O treinamento das equipes será realizado no Estádio Ícaro de Castro Melo, conforme abaixo:
Dia
30 de julho
31 de julho

Horário
15.00 às 18.00 horas
09.00 às 12.00 horas e das 15.00h às 18.00 horas

Nos dias de competição, se houver necessidade, será disponibilizado treinamento em outro Estádio. As equipes devem
solicitar isto quando de sua chegada ao hotel.
8.5 Normas da Competição
A competição seguirá o Regulamento dos Campeonatos e a Regras Internacionais de Competição da IAAF,
observado o seguinte:
8.4.1 Inscrições - Prazos
- Preliminar: deverá se realizada através do preenchimento do formulário em anexo, o qual deverá ser encaminhado
para o endereço de e-mail ibero2014@cbat.org.br, até o dia 31 DE MAIO DE 2014.
- Final: deverá ser realizada online, em sistema da CBAt. As instruções para tal e as senhas de acesso serão
encaminhadas diretamente a cada Federação participante, após o recebimento das respectivas inscrições preliminares.
O prazo para a inscrição final será de 1º a 18 DE JULHO DE 2014.
8.4.2 Confirmação Final
Deverá ser realizada através de formulário específico, entregue as Delegações no momento do credenciamento. Os
formulários deverão ser devolvidos preenchidos e assinados no Congresso Técnico.
8.4.3 Uniformes
Os atletas devem competir com os uniformes oficiais de seus países (com as cores oficiais destes).

8.4.4 Números de Competição
Os números de competição dos atletas serão entregues no Congresso Técnico, sendo entregues dois (2) números para
utilização na camisa de competição. Recorda-se que os números não podem ser dobrados ou cortados de nenhuma
forma.

9. PROGRAMA GERAL DO EVENTO
Dia
30 de julho

31 de julho

Horário
Todo o
Dia
Conforme
Programa
Conforme
Programa
10.00h
15.00h

1º de agosto
02 de agosto
03 de agosto
04 de agosto

20.00h
Conforme
Programa
14.30h
Conforme
Programa
Conforme
Programa
19.00h
Todo o
Dia

Atividade

Local

Recepção das Delegações

Aeroportos / Hotel Oficial

Treinamento das Equipes

Estádio Ícaro de Castro Melo

Treinamento das Equipes

Estádio Ícaro de Castro Melo

Congresso Técnico
Congresso da Associação Ibero Americana de
Atletismo
Recepção do Comitê Organizador

Hotel Oficial (sala a ser informada)

1ª e 2ª Etapas da Competição

Estádio Ícaro de Castro Melo

CERIMÔNIA DE ABERTURA

Estádio Ícaro de Castro Melo

3ª e 4ª Etapas da Competição

Estádio Ícaro de Castro Melo

5ª e 6ª Etapas da Competição

Estádio Ícaro de Castro Melo

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO

Local a ser informando

Retorno das Delegações

Aeroportos

Hotel Oficial (sala a ser informada)
Local a ser informado

10. PREMIAÇÃO
A Cerimônia de Premiação de cada prova, aos três primeiros colocados, será realizada após o término das
mesmas, com a máxima brevidade. Os atletas já serão conduzidos para a área de Protocolo a partir da Zona Mista.
Os Chefes de Equipe devem, antes do início da competição, verificarem se o Hino Nacional de seus países é o correto,
isto poderá ser realizado no CIT, no dia 31 de julho de 2014.

11. SEGURANÇA
O Comitê Organizador garantirá a segurança de todas as delegações participantes durante a realização do
evento, em todos os locais oficiais, contando com o apoio das autoridades locais para isto.

12. SERVIÇOS MÉDICOS
O Comitê Organizador prestará assistência médica aos participantes, tanto no hotel oficial como no Estádio,
durante os treinamentos e competições.
Recorda-se que cada país é responsável pelo seguro contra acidentes e de saúde de todos os integrantes de
suas Delegações.
O Comitê Organizador providenciará tendas para que as equipes possam instalar suas equipes de fisioterapia
e massagem, no Estádio.

13. CONTROLE ANTIDOPAGEM

Durante a competição será realizado controle antidopagem pela Comissão Antidopagem da CBAt, em
conformidade com as Normas da IAAF e WADA.

14. PROTESTOS
O Conselho da Associação Ibero Americana de Atletismo nomeará o Júri de Apelação para cada dia de
competição. Os nomes serão informados no Congresso Técnico.
Qualquer protesto, depois de esgotadas as consultas aos árbitros da competição, devem ser apresentados por
escrito, no CIT, dentro do prazo de trinta (30) minutos após o anúncio do resultado e mediante o pagamento da taxa de
U$ 100,00 (cem dólares americanos).

15. ÁREA DE AQUECIMENTO
Para o aquecimento, os atletas deverão utilizar a reta existente no Estádio, paralela a reta de chegada; as
provas de campo realizarão o aquecimento final nos locais das mesmas.

16. CÂMARA DE CHAMADA
Estará localizada em tenda ao final da reta de aquecimento. A Câmara será aberta com a antecedência de uma
hora e trinta minutos antes do horário da primeira prova de cada etapa; os demais horários serão os seguintes:
Provas
Corridas rasas e Marcha Atlética
Corridas com barreiras e obstáculos
Provas de Campo
Salto com Vara

Fechamento
15 minutos antes
20 minutos antes
35 minutos antes
1 hora e 05 minutos antes

Saída para Pista
10 minutos antes
15 minutos antes
30 minutos antes
1 hora antes

17. IMPLEMENTOS
O Comitê Organizador fornecerá os implementos para todas as provas de lançamentos. Aos atletas será
permitido utilizarem seus implementos pessoais, os quais deverão ser entregues, no máximo, até uma (1) horas do
horário da prova na CIT, os quais serão verificados pela arbitragem da competição e conduzidos por esta ao local da
prova. Os implementos devem ser retirados no mesmo local após as provas.

ESPERAMOS TODOS EM SÃO PAULO !

São Paulo. 04 de abril de 2014

Comitê Organizador - CBAt

