
                                                               

 
 
 

NOTA OFICIAL Nº 67/2010 
 
 

I. Curso Caixa de Formação de Medidores de Provas de Rua 
 29 a 31 de julho de 2010 – Goiânia, GO 
 

Confirma-se a realização do evento em referência na data e local indicados, com as 
seguintes informações complementares, informando-se que a CBAt realizará mais dois 
destes cursos em 2010: 
 
- Local: a ser informado, tanto para a parte teórica como para a prática. 
 
- Programação: segue em anexo. 
 
- Ministrante: Ivan Gomes Junior – Medidor Classe “B” – IAAF/AIMS. 
 
- Participantes: o número total de vagas será de 14 (quatorze), as quais tem a seguinte 
distribuição por filiadas: 
 
 Acre – 1 vaga  Amapá – 1 vaga  Amazonas – 1 vaga   
 Distrito Federal – 1 vaga Espírito Santo – 1 vaga Goiás – 2 vagas 
 Mato Grosso – 1 vaga Mato Grosso do Sul -1 vaga Minas Gerais – 2 vagas 
 Rondônia – 1 vaga Roraima – 1 vaga  Tocantins – 1 vaga 
 
Para serem indicados, os participantes devem atender, obrigatoriamente, os seguintes 
requisitos:  

 
- ser árbitro de Atletismo registrado na CBAt e não estar exercendo cargo eletivo na 
entidade; 

 
- possuir absoluta disponibilidade para viagens, especialmente em finais de semana;  

 
- não estar vinculado a nenhuma equipe de Atletismo;  

 
- não ser atleta ou treinador de Atletismo atuante;  

 
- possuir telefone fixo, celular, fax e e-mail para fácil contato;  

 
- possuir conhecimentos de informática básica notadamente Word e Excel e alguma 
facilidade para desenhos e esboços realizados a mão livre. 
 
Os participantes deverão ser indicados pelas suas respectivas federações estaduais de 
Atletismo 

 
PRAZO PARA INDICAÇÃO: a indicação deve ser realizada através do preenchimento da 
ficha anexa, a qual deve ser enviada para a CBAt até o dia 23 de julho de 2010 (6ª feira), 
no e-mail nilton@cbat.org.br.  

 
Após o prazo acima, a CBAt determinará a forma de preenchimento das vagas que 
restarem.  

mailto:nilton@cbat.org.br


                                                               

 
 
- Transporte: tanto até a sede do curso como o interno será por conta dos participantes.  

 
- Hospedagem e alimentação: será de responsabilidade da CBAt para participantes não 
residentes em Goiânia, GO. 
 
Qualquer dúvida entrar em contato com o Departamento Técnico da CBAt. 

 
 

II. Quadro de Ministrantes de Cursos Básicos em Arbitragem 
 
 Comunica-se que foi incluso pela CBAt  no quadro em referência, o árbitro abaixo: 
 
 223  Jorge Pereira Rodrigues    RJ 

 
 

Manaus, 12 de julho de 2010 
 
 
 

Martinho Nobre dos Santos 
Superintendente Técnico 

 


