
 

 
 

NOTA OFICIAL Nº 40/2017 
 

I. Eventos CBAt e Convênio com a Comitê Brasileiro de Clubes - CBC 

 
A CBAt tem buscado diversas parcerias para a realização de suas competições, e que 
são fundamentais para a constante evolução do Atletismo Brasileiro, sendo assim, 
comunica-se que a CBAt em conjunto com clubes filiados ao Comitê Brasileiro de Clubes 
– CBC, abaixo relacionados, buscará parceria para a realização dos Campeonatos 
Brasileiros das categorias de base do atual ciclo olímpico, iniciando a partir de 1º de 
setembro de 2017 até 2020, conforme Edital Nº 07/2017 do próprio CBC: 

 
- Clube Esperia – São Paulo, SP 
- BNB Clube de Fortaleza – Fortaleza, CE 
- Sport Clube do Recife – Recife, PE 
- Sociedade de Ginástica Porto Alegre, 1867 Sogipa – Porto Alegre, RS 
- Instituto Mangueira do Futuro – Rio de Janeiro, RJ 

 
O Edital Nº 07/2017, é uma iniciativa do CBC que visa desenvolver e manter um 
calendário do ciclo olímpico em parcerias com os entes do Sistema Nacional do 
Desporto, Clubes, Federações e Confederações Esportivas. 

 
Constitui objeto do Edital a seleção de projetos apresentados por entidades filiadas, em 
consonância com a legislação vigente e com o seu regulamento de descentralização de 
recursos, para realização de Campeonatos Brasileiros Interclubes, mediante a 
promoção de competições esportivas nacionais de formação em esportes olímpicos. 

 
Cada clube acima citado, será proponente de um projeto para a realização de cada um 
dos Campeonatos Brasileiros da categoria de base, abaixo informado:  

 
1. Em parceria com o Clube Esperia serão realizados os Campeonatos Brasileiros Sub-

20; 
 

2. Em parceria com o Sport Clube do Recife serão realizados os Campeonatos 
Brasileiros Sub-18; 

 
3. Em parceria com o BNB Clube de Fortaleza serão realizados os Campeonatos 

Brasileiros Sub-16; 
 

4. Em parceria com a Sogipa, os Campeonatos Brasileiros de Atletismo Sub-23 
retornarão ao calendário da CBAt já neste ano de 2017; 

 
5. Em parceria com o Instituto Mangueira do Futuro, será realizada a partir de 2018 a 

Copa Brasil de Atletismo, com participação exclusiva para atletas das categorias 
Sub-20 e Sub-23. 

 
A parceria da CBAt com os clubes e o CBC, garantirá a realização das competições nas 
cidades onde os clubes são sediados, conforme cronograma abaixo, contemplando todo 
o ciclo olímpico até 2020: 



 

 
a) Campeonatos Brasileiros de Atletismo Sub-16 – realização na cidade de Fortaleza, 

CE nos anos de 2017 a 2020; 
 

b) Campeonatos Brasileiros de Atletismo Sub-23 – realização na cidade de Porto 
Alegre, RS nos anos de 2017 a 2020; 
 

c) Campeonatos Brasileiros de Atletismo Sub-18 – realização na cidade de Recife, 
PE, nos anos de 2018 a 2020; 
 

d) Campeonatos Brasileiros de Atletismo Sub-20 – realização na cidade de São Paulo, 
SP nos anos de 2018 a 2020; 
 

e) Copa Brasil de Atletismo – realização na cidade do Rio de Janeiro, RJ nos anos de 
2018 a 2020; 

 
Importante lembrar que os Campeonatos Brasileiros Sub-20 e Sub-18 marcados para 
serem realizados no primeiro semestre de 2017, não entram na parceria. Somente 
eventos a serem realizados a partir de 1º de setembro de 2017 podem ser 
contemplados. 

 
Comunica-se que além dos clubes acima citados, qualquer outro clube filiado à CBAt e 
CBC e inscrito em qualquer competição acima terão as despesas de passagem aérea 
e hospedagem, cobertas pela CBC, mediante validação da CBAt, através de seu 
Sistema de Inscrições Online com prazos estipulados para cada campeonato. 

 
Com tudo que foi descrito acima, a CBAt terá condições de publicar seu calendário de 
2018 com maior antecedência, pois já sabe-se que os Campeonatos Brasileiros terão 
cidade sede e recursos para serem realizados, otimizando assim, o planejamento 
financeiro das equipes participantes, bem como, o planejamento técnico, periodização, 
de treinadores e atletas. 

 
Para 2019 e 2020, de acordo com o Calendário da CONSUDATLE/APA/AIA/IAAF a ser 
divulgado, a CBAt divulgará o calendário nacional com a maior antecedência possível, 
mediante a confirmação dos eventos internacionais de cada categoria, principalmente 
os da área sul-americana. 

 
A confirmação acima mencionada está atrelada, diretamente, ao cronograma 
estabelecido em edital, pelo próprio CBC, tendo, portanto, o prazo final de 14 de julho 
para efetivação de todas as proposições. Somente após esta data a CBAt confirmará a 
realização a sede dos Campeonatos Brasileiros das categorias de base (Sub-16 e Sub-
23) a serem realizados no segundo semestre de 2017. 
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