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ELEIÇÕES PARA REPRESENTANTES DE ATLETAS (COMISSÃO DE 
ATLETAS) DA CBAt 

 
COMO FAZER PARA VOTAR NA ELEIÇÃO! 

 

Estas instruções partem do princípio que o atleta eleitor leu e compreendeu o Regulamento 
das Eleições que se encontra no site da CBAt (www.cbat.org.). 
 

SISTEMA DE VOTAÇÃO 
 
Este Sistema pertence a empresa contratada para realizar a eleição e não tem ingerência 
da CBAt em seu funcionamento. 
 
Por esta razão o Regulamento previu a 2ª Etapa da Eleição, que é o PRÉ-CADASTRO dos 
atletas eleitores no SISTEMA DE VOTAÇÃO. 
 
Para isto, o SISTEMA DE VOTAÇÃO, recebe a informação dos dados para pré-cadastro, 
sendo o CPF a base da votação (um CPF = um e-mail para votar). O SISTEMA DE 
VOTAÇÃO para verificar as informações, cruza com os dados do SISTEMA DE 
CONTROLE TÉCNICO DA CBAt para validar. 
 

SISTEMA DE CONTROLE TÉCNICO DA CBAt 
 
É o sistema que gerencia toda a área técnica da CBAt, controlando registros e inscrições 
de atletas, registro de árbitros, treinadores, etc. O SISTEMA DE CONTROLE TÉCNICO 
não realiza e nem processa a eleição, somente confirma os dados dos eleitores conforme 
o Regulamento da Eleição. 
 

COMO VOTAR! 
 
1º - Realize o pré-cadastro no SISTEMA DA ELEIÇÃO no endereço 
http://votacao.cbat.org.br/. Você vai cadastrar um endereço de e-mail seu para utilizar no 

momento da votação. 
 
- deu certo, agora saia do sistema e retorne para exercer o seu voto no SISTEMA DA ELEIÇÃO; 
 
- não deu certo, houve alguma inconsistência nas suas informações junto ao banco de dados do 
SISTEMA DE CONTROLE TÉCNICO da CBAt. Neste caso, encaminhe um e-mail para 
registros@cbat.org.br , informando o seu nome, número de registro na CBAt, endereço de e-mail 
que pretende utilizar na votação da CBAt e cópia de seu CPF (pode ser uma foto), sua data de 
nascimento e nome de sua mãe. Um funcionário da CBAt irá realizar as alterações diretamente no 
SISTEMA DE CONTROLE TÉCNICO e informará isso a você.  
 

2º - O SISTEMA DE CONTROLE TÉCNICO estará atualizado o SISTEMA DE VOTAÇÃO 
a cada duas horas, aproximadamente, não é de forma imediata. 
 
Assim aguarde um tempo e retorne ao SISTEMA DE VOTAÇÃO, realize o pré-cadastro, 
que é obrigatório para poder votar, depois saia do sistema e retorne novamente para 
exercer o seu VOTO. 
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