
  
 
 

Atualizado em 14.03.2019 

CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA ATLETAS INTEGRANTES DE 
SELEÇÕES BRASILEIRAS DE ATLETISMO EM 2019 

 
O presente documento considerará as parcerias com o Comitê Olímpico do Brasil, Ministério do Esporte 
e principalmente o patrocínio da Caixa Econômica Federal, entre outras fontes, podendo ser revisto a 
qualquer momento.  
 
 

1. Campeonatos Sul-Americanos de Cross Country  
23 de fevereiro – Guaiaquil, ECU 

 
Serão convocados os seguintes atletas melhor posicionados na Copa Brasil de Cross Country 
de 2019, conforme abaixo: 
 
Os 4 (quatro) primeiros colocados na prova Adulta masculino e feminino;  
Os 4 (quatro) primeiros colocados na prova Sub-20 masculino e feminino; 
Os 2 (dois) primeiros colocados na prova Sub-18 masculino e feminino. 

 
 

2. Campeonatos Sul-Americanos de Maratona  
17 de março – Caracas, VEN  
 
Será convocado 1 (um) atleta no masculino e 1 (um) atleta no feminino, que atingir o índice 
estabelecido pela CBAt, abaixo informado, no período de 01 do janeiro de 2018 a 31 de 
dezembro de 2018:  
 
Masculino 2:19.00  
Feminino 2:45.00  
 
Em caso de 2 (dois) ou mais atletas com índice, será convocado o atleta com o melhor resultado 
no período acima estabelecido. 

 
 

3. Campeonato Mundial de Cross Country  
30 de março – Arthus, DEN 
 
Serão convocados os atletas campeões sul-americanos, individualmente ou por equipes, nas 
categorias Adulto e Sub-20, constantes dos Campeonatos Mundiais de Cross Country. 

 
 

4. Campeonatos Sul-Americanos de Corrida em Montanha e Trilha 
06 de abril – Maracaibo, VEN  
 
Critérios a serem definidos. 
 
 

5. Campeonatos Pan-Americanos de Marcha Atlética  
20 e 21 de abril – Lázaro Cárdenas, MEX 

 
Serão convocados os seguintes atletas melhor posicionados na Copa Brasil de Marcha Atlética 
de 2019, conforme abaixo: 
 
Os 2 (dois) primeiros colocados na prova 50km Adulto – masculino e feminino; 
Os 3 (três) primeiros colocados na prova 20km Adulto – masculino e feminino; 
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Os 3 (três) primeiros colocados na prova 10km Sub-20 – masculino e feminino. 
 

6. GP Brasil CAIXA de Atletismo 
28 de abril de 2019 – Bragança Paulista, BRA 

 
Participação de atletas brasileiros:  

 
Serão convocados os 3 (três) primeiros colocados do ranking brasileiro combinado 2018/2019 
das provas em disputa na competição, no período de 14.09.2018 a 07.04.2019. 
 
Atletas devem ter competido em 2019, caso figurem no ranking com resultado de 2018.  
 
A critério exclusivo da organização, podem ser convidados outros atletas para participar. 
 
 

7. Campeonatos Mundiais de Revezamentos 
11 e 12 de maio de 2019 – Yokohama, JPN 

 
Serão convocados somente os revezamentos olímpicos, desde que obtenham os índices abaixo, 
estabelecidos pela IAAF, e que estejam entre as 16 melhores equipes do mundo no período de 
08 de abril de 2018 a 07 de abril de 2019 e satisfeitas as demais condições: 

 
4x100m Masculino     39.10               4x100m Feminino      44.20 
4x400m Masculino     3.05.00            4x400m Feminino      3.34.70  

 
*Para o revezamento 4x400m misto não há índice exigido pela IAAF. 

 
Para as equipes de revezamentos 4x100m e 4x400m masculino e feminino, serão convocados 
os cinco primeiros colocados do Ranking Brasileiro Adulto das provas de 100m rasos para os 
revezamentos 4x100m e 400m rasos para os revezamentos 4x400m, no período acima. 

 
Para a equipe do revezamento 4x400m misto, em função de não haver necessidade de índice, 
a equipe será formada com os atletas posicionados entre os três primeiros colocados do Ranking 
Brasileiro Adulto da prova de 400m rasos masculino e feminino, no período acima. 
 
Para que um atleta seja convocado, obrigatoriamente, terá que competir no ano de 2019, com 
resultado técnico compatível com performance do resultado que o qualificou para ser convocado 
dentro do prazo de ranking. 

 
Caso o Brasil possua equipes classificadas nos revezamentos 4x400 masculino, feminino e 
4x400m misto, a decisão sobre quais equipes serão inscritas na competição será do Conselho 
Técnico da CBAt. 
 
 

8. Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo 
24 a 26 de maio de 2019 – Lima, PER 

 
Serão convocados os atletas brasileiros primeiros colocados no Ranking Sul-Americano de 
Adultos no período de 01 de janeiro de 2019 a 12 de maio de 2019*, em provas individuais, até 
completar o número de 60 atletas, quantidade estabelecidas pela CBAt, sem distinção de gênero 
para as provas individuais, até o limite de dois atletas por prova. 
 
Caso haja mais de 60 atletas atendendo o critério acima, será utilizado o ranking pan-americano, 
e se ainda permanecer o empate, será utilizado o ranking mundial, observando o limite de 2 
atletas por país em cada prova. 
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RANKINGS A SEREM UTILIZADOS 

 
Para aplicação do critério, será utilizado o ranking sul-americano extraído do site da IAAF. 
 
Para fins de desempate, será utilizado o ranking pan-americano extraído do site da IAAF, 
persistindo o empate, será utilizado o ranking mundial extraído do site da IAAF.  
 
Para fins de utilização dos rankings acima citados, os mesmos serão extraídos no dia 14 de maio 
de 2019. 
 
REVEZAMENTOS 

 
Os revezamentos serão convocados desde que pelo menos 2 atletas nas provas individuais de 
100m e/ou 200m para o 4x100m e 2 atletas nas provas individuais de 400m e/ou 400m c/bar. 
para o 4x400m.  
 
Os demais atletas das equipes de revezamentos serão convocados pelo ranking brasileiro da 
prova de 100m para o 4x100m e da prova dos 400m para o 4x400m, completando 4 atletas para 
cada revezamento. 
 
* Este prazo poderá ser alterado em função da confirmação da data da inscrição determinada pela 
organização da competição. 
 
 

9. Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo Sub-20 
15 e 16 de junho de 2019 – Cali, COL 

 
Serão convocados os atletas melhores posicionados no Ranking Sul-Americano Sub-20, até a 
5ª posição de tal ranking, no período de 01 de janeiro de 2019 a 02 de junho de 2019, em provas 
individuais, até completar o número máximo de 50 vagas estabelecidas pela CBAt, sem distinção 
de gênero, até o limite de 2 (dois) atletas por prova individual. 
  
Para aplicação do critério, será utilizado o ranking Sul-Americano Sub-20 extraído do site da 
IAAF e para fins de desempate, será utilizado o Ranking Pan-Americano Sub-20 extraído do site 
da IAAF. 
 
Para fins de utilização dos rankings, os mesmos serão extraídos no dia 04 de junho de 2019. 
 
Os revezamentos serão convocados desde que tenham pelo menos 2 (dois) atletas convocados 
nas provas individuais de 100m ou 200m rasos para o 4x100m, e 2 (dois) atletas nas provas 
individuais de 400m rasos ou 400m c/bar. para o 4x400m.  
 
Para o revezamento 4x100m, masculino e feminino, atendido o item acima, e caso não tenham 
4 (quatro) atletas convocados nas provas de 100m e 200m rasos, as equipes serão formadas 
convocando-se até os 2 (dois) atletas melhores colocados na prova de 100m rasos dos 
Campeonatos Brasileiros de Atletismo Sub-20 de 2019. Caso haja coincidência de nomes, será 
convocado o subsequente na prova de 100m rasos dos Campeonatos Brasileiros de Atletismo 
Sub-20 de 2019. 

 
Para o revezamento 4x400m, masculino e feminino, atendido o item acima, e caso não tenham 
4 (quatro) atletas convocados nas provas de 400m rasos e 400m c/bar., as equipes serão 
formadas convocando-se até os 2 (dois) atletas melhores colocados na prova de 400m rasos 
dos Campeonatos Brasileiros de Atletismo Sub-20 de 2019. Caso haja coincidência de nomes, 
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será convocado o subsequente na prova de 400m rasos dos Campeonatos Brasileiros de 
Atletismo Sub-20 de 2019. 
 
 

10. Campeonatos Pan-Americanos de Atletismo Sub-20 
14 a 16 de julho de 2019 – San José, CRC 
 
Serão convocados até dois atletas por prova individual, desde que obtenham o índice 
estabelecido pela CBAt, abaixo informados, no período de 1º de janeiro de 2019 a 02 de julho de 
2019: 

 

Masculino Prova Feminino 

10.41 100m 11.68 

21.07 200m 23.78 

46.74 400m 53.42 

01.50.08 800m 02.07.8 

03.52.68 1.500m 04.29.57 

--- 3.000m 09.45.13 

14.48.15 5.000m 17.16.75 

31.29.15 10.000m --- 

42.49.71 10.000m Marcha Atlética 49.02.06 

13.68 110m / 100m c/barreiras 13.59 

51.45 400m c/barreiras 58.59 

9.15.08 3.000m c/obstáculos 10.36.20 

2.15 Altura 1.79 

7.46 Distância 6.09 

15.75 Triplo 13.09 

5.08 Vara 4.00 

18.78 Peso 14.73 

57.53 Disco 49.67 

68.58 Dardo 50.86 

69.74 Martelo 57.75 

7.186 Decatlo / Heptatlo 5.325 

40.48 4x100m 46.25 

3.10.74 4x400m 03.45.94 

 
Os revezamentos serão convocados desde que, pelo menos, dois (2) atletas obtenham o índice 
estabelecido pela CBAt nas provas de 100m ou 200m rasos para o revezamento 4x100m e 400 
metros rasos para o revezamento 4x400m; 

 
Para o revezamento 4x100m, masculino e feminino, atendido o item acima, e caso não tenham 
4 (quatro) atletas convocados nas provas de 100m e 200m rasos, as equipes serão formadas 
convocando-se até os 2 (dois) atletas melhores colocados na prova de 100m rasos do Ranking 
Brasileiro de Atletismo Sub-20, no período de 01 de janeiro a 02 de julho de 2019. Caso haja 
coincidência de nomes, será convocado o subsequente na prova de 100m rasos do Ranking 
Brasileiro de Atletismo Sub-20 de 2019. 

 
Para o revezamento 4x400m, masculino e feminino, atendido o item acima, e caso não tenham 
4 (quatro) atletas convocados nas provas de 400m rasos e 400m c/bar., as equipes serão 
formadas convocando-se até os 2 (dois) atletas melhores colocados na prova de 400m rasos do 
Ranking Brasileiro de Atletismo Sub-20 de 2019. Caso haja coincidência de nomes, será 
convocado o subsequente na prova de 400m rasos do Ranking Brasileiro de Atletismo Sub-20 
de 2019. 
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11. Jogos Desportivos Pan-Americanos 
27 de julho a 10 de agosto de 2019 – Lima, PER 
 
Serão pré-convocados, todos os atletas brasileiros que obtiverem, no período de 01 de janeiro 
de 2019 até 16 junho de 2019, os índices mínimos de participação estipulados pela Associação 
Pan-Americana de Atletismo - APA, conforme quadro abaixo: 

 

Masculino Prova Feminino 

10.30 100m 11.60 

20.60 200m 23.40 

46.10 400m 53.45 

1.48.80 800m 2.04.00 

3.47.50 1.500m 4.22.00 

14.10.00 5.000m 16.48.00 

29.50.00 10.000m 34.10.00 

 100m c/ barreiras 13.20 

13.80 110m c/ barreiras  

50.70 400m c/ barreiras 56.30 

8.55.00 3.000m c/ obstáculos 10.15.00 

1.25.00 20km de Marcha Atlética 1.37.00 

4.15.00 50km de Marcha Atlética 4.55.00 

2.20.00 Maratona 2.50.00 

2.22 Salto em Altura 1.80 

5.20 Salto com Vara 4.15 

7.90 Salto em Distancia 6.48 

16.50 Salto Triplo 13.60 

18.50 Arremesso do Peso 16.30 

60.00 Lançamento do Disco 54.30 

68.00 Lançamento do Martelo 65.40 

76.00 Lançamento do Dardo 53.00 

7.300 Combinadas 5.570 

Convite 4x100m Convite 

Convite 4x400m Convite 

 
Só serão aceitos os resultados de provas de marcha atlética de 20km e 50km realizadas em 
provas de circuito de rua. 

 
Para as provas de Maratona e 50km de marcha Atlética, o período para obtenção de índice será 
de 01 de setembro de 2018 até 05 de maio de 2019. 
 
A APA também estabelece um número máximo de participação por prova e sexo, conforme 
quadro abaixo: 

 

Masculino Prova Feminino 

24 100m 24 

24 200m 24 

18 400m 18 

16 800m 16 

14 1.500m 14 

14 5.000m 14 

14 10.000m 14 

 100m c/ barreiras 16 

16 110m c/ barreiras  
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16 400m c/ barreiras 16 

14 3.000m c/ obstáculos 14 

12 4x100m 12 

12 4x400m 12 

14 20km de Marcha Atlética 14 

14 50km de Marcha Atlética 14 

18 Maratona 18 

14 Salto em Altura 14 

14 Salto com Vara 14 

16 Salto em Distancia 16 

16 Salto Triplo 16 

14 Arremesso do Peso 14 

14 Lançamento do Disco 14 

14 Lançamento do Martelo 14 

14 Lançamento do Dardo 14 

14 Combinadas 14 

 
Os itens acima são exigidos ao atleta para integrar a equipe brasileira, além dos itens a seguir: 

 
Serão convocados até o número máximo de 44 (quarenta e quatro) atletas, melhores colocados 
no ranking pan-americano nas provas individuais. 
 
O ranking pan-americano de referência para o estabelecimento dos itens acima será extraído do 
ranking da IAAF, observados dois atletas por país, no dia 18 de junho de 2019. Para efeito de 
utilização deste ranking, só serão aceitos os resultados obtidos até 16 de junho de 2019. 
 
No caso de mais de 44 (quarenta e quatro) atletas terem atingido o item acima, o critério de 
desempate será o atleta melhor posicionado no Ranking Mundial de Resultados da IAAF (com 2 
atletas por prova) no período estabelecido. 

 
Provas de Revezamentos: 
 
Os revezamentos serão convocados desde que tenham sido convidados pela APA, por estarem 
entre as 12 equipes primeiras colocadas do ranking pan-americano no período de obtenção dos 
índices e obrigatoriamente haja 2 (dois) atletas convocados nas provas de 100m rasos e/ou 200m 
rasos para o 4x100m, e 2 (dois) atletas convocados nas provas de 400m rasos  e/ou 400m c/bar. 
para a prova de 4x400m. 
 
No atendimento ao item acima, os revezamentos serão compostos pelos atletas já convocados, 
completando os demais pelo Ranking Brasileiro no período 01 de janeiro de 2019 até 16 junho 
de 2019.  
 
Para completar as equipes de revezamento, deverá ser observado o seguinte: 
 
4x100m 
 
-  Serão convocados até 2 (dois) atletas da prova de 100m rasos, conforme acima descrito. 
 
4x400m 
 
-  Serão convocados até 2 (dois) atletas da prova de 400m rasos, conforme acima descrito. 
 
A composição da equipe de cada revezamento será determinada pelo Treinador-Chefe, 
utilizando os atletas convocados nas provas individuais. 
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12. Campeonatos Sul-Americanos de Meia-Maratona 

25 de agosto de 2019 – Assunção, PAR 
 
Será convocado 1 (um) atleta no masculino e 1 (um) atleta no feminino, que atingir o índice 
estabelecido pela CBAt, abaixo informado, no período de 01 de janeiro de 2019 a 14 de julho de 
2019; 
 
Masculino  1:04.51  Feminino 1:15.53 
 
Em caso de 2 (dois) ou mais atletas com índice, será convocado o atleta com o melhor resultado 
no período acima estabelecido. 
 
 

13. Campeonatos Mundiais de Atletismo 
27 de setembro a 06 de outubro de 2019 – Doha, QAT 
 
Serão convocados os atletas que obtiverem os índices abaixo estabelecidos pela IAAF no 
período de 07 de setembro de 2018 à de 06 de setembro de 2019, exceto para a Maratona, cujo 
o prazo será de 07 de março de 2018 a 06 de setembro de 2019: 

 

Masculino Prova Feminino 

10.10 100m 11.24 

20.40 200m 23.02 

45.30 400m 51.80 

1.45.80 800m 2.00.60 

3.36.00 
(3.53.10) 

1.500m (milha) 
4.06.50 

(4.25.20) 

13.22.50 5.000m 15.22.00 

27.40.00 10.000m 31.50.00 

 100m c/ barreiras 12.98 

13.46 110m c/ barreiras  

49.30 400m c/ barreiras 56.00 

8.29.00 3.000m c/ obstáculos 9.40.00 

1.22.30 20km de Marcha Atlética 1.33.30 

3.59.00 50km de Marcha Atlética 4.30.00 

2.16.00 Maratona 2.37.00 

2.30 Salto em Altura 1.94 

5.71 Salto com Vara 4.56 

8.17 Salto em Distancia 6.72 

16.95 Salto Triplo 14.20 

20.70 Arremesso do Peso 18.00 

65.00 Lançamento do Disco 61.20 

76.00 Lançamento do Martelo 71.00 

83.00 Lançamento do Dardo 61.50 

8.200 Combinadas 6.300 

 
Havendo quatro atletas ou mais qualificados por prova individual (exceto Maratona), serão 
convocados até três atletas por prova, observando-se a seguinte ordem: 

  
1. O atleta melhor classificado no Troféu Brasil 2019 entre os qualificados pela IAAF e; 
2. O atleta melhor classificado no Ranking de Resultados da IAAF no período de 01 de janeiro 
de 2019 a 06 de setembro de 2019; 
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3. O atleta campeão dos Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo Adulto 2019, exceto na 
Maratona; 

 
Em nenhuma hipótese atletas que não atendam os critérios acima serão convocados, com 
exceção dos atletas vencedores de provas individuais dos Campeonatos Sul-Americanos de 
Atletismo de Adultos (exceto maratona) e que não atendam os critérios acima, poderão ser 
convocados desde que: 

 
a) Sejam convidados pela IAAF para atendimento de cotas das diversas provas e; 
b) Após o recebimento do convite da IAAF, tenham seus nomes submetidos a aprovação 

do Conselho Técnico da CBAt e; 
c) Tenha vaga na prova para a qual foi convidado e aprovado, e após isto, ainda serão aplicados 

os itens 1, 2 e 3 acima. 
 
Nota importante: De acordo com o regulamento da competição (Sistema de Qualificação da 
IAAF), para as provas de 10.000m rasos, 3.000m com obstáculos, Provas Combinadas, Provas 
de Campo e Marcha Atlética, o convite não será feito automaticamente pela IAAF para 
complemento de cota das provas. O convite para estas provas estará sujeito à aprovação dos 
Delegados Técnicos de Organização da IAAF, com base no nível do atleta.  
 
 
MARATONA: 

 
Para a Maratona, os atletas que tenham alcançado o índice estabelecido pela IAAF serão 
convocados e havendo quatro atletas ou mais qualificados, serão convocados até 3 (três) atletas 
por prova, utilizando a melhor colocação de cada atleta pelo Ranking Brasileiro da prova no 
período de 07 de março de 2018 a 06 de setembro de 2019. 
 
REVEZAMENTOS: 
 
Os revezamentos serão convocados desde que:  
 
a) Tenham obtido até a 8ª colocação nos Campeonatos Mundiais de Revezamento 2019, para 
4x100m e 4x400m e 12ª colocação para o 4x400m misto;  
 
b) Conste entre as melhores equipes ranqueadas ao fim do período de qualificação para 
preencher as vagas restantes, até a 4a colocação. Para o caso de Ranking, os resultados só 
serão válidos caso as competições estejam dentro dos critérios da IAAF e que haja a presença 
de ao menos duas equipes internacionais, representado dois países diferentes dentro da 
competição.  
 
A composição das equipes de revezamentos, deverá observar o seguinte:  
 
4x100m – masculino e feminino 
 
- Os 4 (quatro) atletas melhores classificados no Ranking de Resultados da IAAF dentro do 
período de 01 de janeiro a 06 de setembro de 2019, na prova de 100m rasos; e 
- Os 2 (dois) atletas melhores classificados no Troféu Brasil 2019 na prova de 100m rasos, que 
não estejam no item acima. 
 
4x400m – masculino e feminino 
 
- Os 4 (quatro) atletas melhores classificados no Ranking de Resultados da IAAF dentro do 
período de 01 de janeiro a 06 de setembro de 2019, na prova de 400m rasos; e 
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- Os 2 (dois) atletas melhores classificados no Troféu Brasil 2019 na prova de 400m rasos, que 
não estejam no item acima. 
 
4x400m – misto 
 
- O vencedor do Troféu Brasil 2019 na prova de 400m rasos (masculino e feminino); e 
- Dois atletas (masculino e feminino), melhores classificados no Ranking de Resultados da IAAF 
dentro do período de 01 de janeiro a 06 de setembro de 2019, na prova de 400m rasos. 
 
 

14. Campeonatos Sul-americanos de Milha de Rua 
25 de outubro de 2019 – Santiago - CHI 
 
Será convocado o primeiro colocado do Ranking Brasileiro Adulto de 1º de janeiro a 10 de 
outubro de 2019, da prova de 1.500m masculino. 
 

15. Campeonatos Mundiais de Corrida em Montanha 
15 e 16 de novembro de 2019 – Villa La Angostura - ARG 

 
Critérios a serem definidos posteriormente. 

Critérios Gerais Adicionais 
 
Os índices devem ser obtidos em competições oficiais organizadas em conformidade com as 
Regras da IAAF e, se realizadas no Brasil, de acordo com as normas da CBAt, com a presença 
obrigatória de Delegado Técnico indicado por esta. No caso de competições promovidas por 
Federações filiadas, as mesmas devem constar em seus calendários oficiais, enviados para a 
CBAt, até 30 de outubro de 2018; 
 
Resultados obtidos em competições universitárias ou escolares somente serão aceitos pela 
CBAt com a presença obrigatória de Delegado Técnico indicado por esta, desde que haja 
solicitação do organizador para CBAt e que a equipe de arbitragem que atue nas mesmas seja 
a da respectiva federação estadual de Atletismo, filiada à CBAt; 
 
Resultados obtidos em competições mistas em provas de pista (entre participantes masculinos 
e femininos), realizadas inteiramente em estádios não serão aceitos; 
 
Resultados obtidos em competições mistas em provas de campo (entre participantes masculinos 
e femininos), realizadas inteiramente em estádios serão aceitos, desde que haja autorização 
prévia da CBAt para a competição onde o atleta obteve o resultado, e também desde que 
cumpridas as exigências nas Regras Oficiais de Competição da IAAF. 
 
Para as provas de pista, serão aceitos somente resultados obtidos com cronometragem 
eletrônica. 
 
Resultados obtidos com ajuda de vento (mais de 2m/s) não serão aceitos; 
 
Resultados em competição indoor (recinto fechado) serão aceitos; 
 
Não serão convocados atletas com menos de 16 (dezesseis) anos de idade em 31 de dezembro 
de 2019; 
 
Não serão convocados atletas com menos de 18 (dezoito) anos de idade em 31 de dezembro de 
2019 nas provas de arremesso e lançamentos, decatlo, 10.000m e 20 km Marcha Atlética; 
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Não serão convocados atletas com menos de 20 (vinte) anos de idade em 31 de dezembro de 
2019 nas provas de Maratona e 50 km Marcha Atlética; 
 
Em todos os casos, os atletas convocados deverão estar fisicamente aptos para integrar 
seleções brasileiras de Atletismo, comprovado por atestado médico enviado para a CBAt antes 
do embarque das delegações, conforme instruções já existentes. 
 
Os atletas convocados estarão sujeitos a realizarem testes físicos e clínicos antes do embarque 
e dependendo dos resultados de tais testes, poderão ser desligados das delegações. 
 
Todos os atletas convocados deverão apresentar para a CBAt atestado técnico emitido pelo 
treinador antes do embarque das delegações;  
 
Atletas convocados em uma determinada prova, poderão participar de uma segunda prova, 
desde que haja vaga na mesma, ficando a critério da comissão técnica tal participação, desde 
que não haja prejuízo técnico a este atleta em função de sua prova principal e para a qual o 
mesmo foi convocado. Em nenhuma hipótese, atletas participarão na condição de “extra”. 
 
A definição de atletas para compor as equipes de revezamentos nas diversas competições será 
de competência exclusiva dos respectivos treinadores da seleção. 

 
A decisão final sobre a participação ou não de atletas em determinadas provas nos eventos 
internacionais, visando obtenção do melhor resultado possível, será de competência da 
Comissão Técnica presente ao evento. 

 
Somente podem integrar as Seleções Brasileiras treinadores que possuam atleta(s) compondo 
as mesmas. Este dispositivo não se aplica ao Treinador-Chefe. 

 
A indicação de treinadores em todas as Seleções Brasileiras é de competência exclusiva da 
CBAt.  
 
A CBAt usará sempre que possível nos eventos da área Sul-Americana um sistema de rodizio e 
para os eventos principais (Mundiais, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, etc ) os 
treinadores dos melhores atletas. 
 
Os critérios aprovados poderão sofrer modificações em razão de alterações promovidas pela 
IAAF, COB, APA, CONSUDATLE, etc., nos regulamentos das competições respectivas. 

 


