
 

 

 
 

NOTA OFICIAL Nº 106/2017 
 
 
I.  Troféu Centro Oeste Caixa de Atletismo de Sub – 16 

 23 e 24 de setembro de 2017 – Belo Horizonte, MG 
 

Confirma-se a realização do evento em referência na data e local indicados e que será 
organizado pelo Federação Mineira de Atletismo – FMA, com as seguintes informações 
complementares: 

 
- Regulamento:  Segue em anexo, revisado com novo prazo de inscrição. 

 
- Programa Horário: segue em anexo, elaborado pelo Departamento Técnico da FMA. 

 
- Local da competição:  Pista de Atletismo do CTE/UFMG 
    Centro de Treinamento Esportivo da UFMG 

Universidade Federal de Minas Gerais 
Avenida Alfredo Camarate, 617 – São Luiz 
Belo Horizonte, MG.  

 
- Tamanho máximo de prego permitido: 5mm.  

 
- Congresso Técnico: será realizado no dia 23 de setembro de 2017 às 08:30 horas no 
auditório do CTE/UFMG. 

 
- Hospedagem: Será por conta da FMA, em local a ser informado posteriormente. 

 
- Transporte: por conta de cada Federação participante, incluído o transporte interno. 

 
- Alimentação: alimentação será por conta de cada Federação participante. A FMA reservou 
um refeitório no próprio local de competição com os seguintes preços:  

 
- Café da Manhã: R$ 6,00  
- Almoço/Jantar: R$ 12,00 cada refeição  

 
- Chegada em Belo Horizonte: quando da chegada das equipes participantes, estas deverão 
ser apresentar em local a ser informado posteriormente. 

 
- Arbitragem de outros estados: Solicita-se as federações participantes a indicação de 2 
(dois) árbitros para atuarem na competição, sendo que, as despesas com alimentação e 
transporte destes deverão ser assumidas pela federação que os indicou. 

 
- Informações: demais informações podem ser obtidas diretamente com a Federação Mineira 
de Atletismo no e-mail mg@cbat.org.br e ou pelos telefones (31) 97342-7777 ou 3212-4599 
com Valeria. 

mailto:mg@cbat.org.br


 

 - INSCRIÇÕES:  
  

1. São realizadas pelas Federações interessadas, on-line, no Sistema de Extranet da CBAt 
– alerta-se que a página de inscrição on-line somente será aberta pelo login e senha 
oficial do Federação cadastrado por esta na Extranet. Acessos de treinadores ou outros 
não permitem a inscrição.  

 
2. O período de inscrição, em que o Sistema estará aberto para tal, é de 10 a 16 DE 

SETEMBRO DE 2017. Não são aceitas inscrições por outra forma (e-mail, fax, correio, 
etc.).  

 
- Informações: Informações sobre inscrições devem ser obtidas junto ao Departamento 
Técnico da CBAt. 

 

São Paulo, 04 de setembro de 2017 
 
 
 
 
 

José Antonio Martins Fernandes 
Presidente 


