Sistema Nacional CAIXA de Treinamento de Atletismo
Criação:
A CBAt, após o fim da parceria com o Ministério do Esporte (Rede Nacional de Treinamento de
Atletismo) em 2018, observando a necessidade de fomentar/incrementar a formação de atletas no
país, identificou alguns pontos a serem melhorados, tais como:
-

Pouca interação entre as diversas equipes que atuam na base do Atletismo;
Dificuldade em manter tais equipes em funcionamento;
Dificuldade no desenvolvimento destas equipes nos aspectos técnicos e administrativos;
Falta de padronização de metas nas equipes – Ex: participação em competições nacionais ou
ainda atletas focados em competições internacionais;
Entre outros fatores.

Assim, visando em avançar nessa área importante de nosso Atletismo, a CBAt criou o Sistema
Nacional CAIXA Treinamento de Atletismo – SNT com objetivo de formar um sistema unificado de
treinamento em Atletismo no Brasil, abrangendo o maior número de polos (Equipes e/ou Projetos) de
iniciação, para que haja interação entre os projetos e um considerável aumento no desenvolvimento e
na prática do atletismo nacional.
Benefícios do SNT
-

Desenvolvimento local, buscando massificação da modalidade;
Troca de conhecimento entre os treinadores;
Manter a prática do Atletismo em diferentes locais do país;
Padronização de metas nas equipes;

Funcionamento:
Centro Nacional de Treinamento de Atletismo
O Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CT), com sede nas dependências do CNDA, na
cidade de Bragança Paulista, dotado de modernos equipamentos voltados para o treinamento de alto
nível, abriga equipe multidisciplinar com: médico, fisioterapeuta, massoterapeuta, psicólogo e
nutricionista, estrutura essa que fica à disposição da comunidade atlética nacional (obedecendo
critérios de utilização), e as equipe e projetos voltados para o Atletismo e que forem chancelados pela
CBAt, pertencentes ao sistema.
O centro terá entre outras atividades, organizar clínicas de treinamento.
Clinicas de Treinamento
O CT, em sua sede, abrigará uma programação extensa de clínicas, ministradas por consultores e que
terá como objetivo de disseminar o conhecimento entre os treinadores e desenvolver os atletas. O
período de atividades servirá também como fomentador de troca de experiências entre os treinadores
presentes. Todas as atividades são abertas ao público, porém com preferência aos Centros de
Formação em Atletismo, chancelados pela CBAt e integrantes do Sistema conforme abaixo.

Centros de Formação em Atletismo
Todos as equipes e projetos voltados para a prática do Atletismo no país podem solicitar avaliação
para entrada no Sistema, não havendo número limite de vagas, ou seja, quantos mais fizerem parte,

maior será a contribuição ao Atletismo, devendo ser observado o período de candidatura que será
anualmente publicado em Nota Oficial da CBAt.
A candidatura passará por uma avaliação de requisitos e caso aprovada receberá um selo de
CENTRO DE FORMAÇÃO EM ATLETISMO, chancelado pela Confederação.
A inclusão no sistema acarretará em uma série de benefícios e obrigações:
Benefícios:
- Preferência na participação de cursos/clínicas da CBAt (Clínicas de Mini Atletismo, Clínicas
específicas por Área do Atletismo e Curso Básico de Treinadores);
- Hospedagem e alimentação gratuita nos cursos ou clínicas realizadas no CNDA;
- Preço diferenciado na hospedagem e alimentação na realização de atividades definidas pela equipe
e ou projeto;
- Selo de chancela da entidade máxima do Atletismo Brasileiro.
Obrigações:
- Envio de relatório mensal de atividades
- Envio de relatório mensal de contrapartidas CBAt/Patrocinador
- Responder pesquisa trimestralmente
- Exposição de 3 placas do patrocinador (CAIXA)
Quando da solicitação de avaliação para ingressar ao Sistema, a CBAt fornecerá todas as ferramentas
necessárias para atuação nos postulantes dentro da sistematização, bem como, dará informações
mais detalhadas sobre a relação Benefícios/Obrigações.

