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CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA ATLETAS INTEGRANTES DE 
SELEÇÕES BRASILEIRAS DE ATLETISMO EM 2020 

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

1. Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo Indoor 
01 e 02 de fevereiro – Cochabamba, BOL 

 
Serão convocados 15 atletas, combinando atletas com índice para os Campeonatos Mundiais de 
Atletismo Indoor 2020, ficando as vagas remanescentes para os atletas melhor posicionados no 
Ranking Sul-americano Outdoor 2019, havendo empate, será utilizado o Ranking Mundial da WA 
(Top List), até o máximo de dois (2) atletas por prova e gênero. 
 
Nota do Conselho Técnico: a utilização do ranking 2019 deve-se ao pouco tempo para se realizar competições em 
2020, já que em média, o prazo de inscrição é de 30 dias anteriores a data da competição que será dias 01 e 02 de 
fevereiro, sendo assim, não há margem alguma para realização de competições elegíveis em 2020 para este evento. 

 
 

2. Campeonatos Pan-Americanos de Cross Country 
29 de fevereiro – Victoria, CAN 
 
Serão convocados três (3) atletas, no masculino e feminino, para as provas constantes do 
programa do evento, melhores classificados na Copa Brasil de Cross Country 2020, nas provas e 
categorias abaixo: 

 

Categoria Prova Gênero 

Adulto 10km Feminino/Masculino 

Sub-20 8km Masculino 

Sub-20 6km Feminino 

 
 

3. Campeonatos Mundiais de Atletismo Indoor 
13 a 15 de março – Nanjing, CHN 

 
 

I. Provas de Pista (exceto revezamento) 
 

a) As inscrições em provas de pista serão determinadas por uma combinação de atletas 
qualificados pelo índice e atletas mais bem colocados no Ranking de Pontos da WA (World 
Ranking), obedecidas as cotas de cada prova. 
 

b) Um máximo de dois atletas por país poderá competir em cada prova. 
 
c) A prova dos 3.000m rasos feminino será realizada como final direta. 

 
II. Provas de Campo 

 
a) As provas do Salto em Altura e no Salto com Vara serão realizadas como finais diretas com 

doze atletas começando em cada prova. As inscrições serão determinadas por uma 
combinação de atletas qualificados pelo índice e atletas mais bem colocados no Ranking de 
Performance da WA. 
 

b) No salto em distância, salto triplo e arremesso de peso, os eventos serão realizados como 
finais diretas com dezesseis atletas começando em cada evento. As inscrições serão 
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determinadas por uma combinação de atletas qualificados pelo índice e atletas mais bem 
colocados no Ranking de Performance da WA. 

 
c) Um máximo de dois atletas por país poderá competir em cada prova. 
 
III. Provas Combinadas 

 
a) Doze (12) atletas serão convidados no Heptatlo e no Pentatlo da seguinte maneira: 

 
i. Vencedor do WA Challenge de Provas Combinadas de 2019 
ii. Cinco (5) melhores atletas das Listas de Outdoor de 2019 (em 31 de dezembro de 

2019), limitados a um (1) atleta por país 
iii. Cinco (5) melhores atletas das Listas Indoor de 2020 (em 24 de fevereiro de 2020) 
iv. Um (1) atleta que pode ser convidado a critério da WA 

 
b) No total, não serão convidados mais de dois atletas do gênero masculino e duas do gênero 

feminino de qualquer país. Em caso de recusas ou cancelamentos, os convites serão 
estendidos aos próximos atletas classificados nas mesmas listas, respeitando as condições 
acima. 

 
IV. Índices 
  
Os índices exigidos pela WA devem ser obtidos no período de 01 de janeiro de 2019 a 23 de 
fevereiro de 2020, até o máximo de dois (2) atletas por prova, prevalecendo sempre, quando for o 
caso, os índices obtidos em pista coberta, exceto provas combinadas que deverão seguir o 
disposto no item III acima: 
 

Cota por 
prova 

Masculino 
Provas 

Feminino Cota por 
prova Indoor Outdoor Indoor Outdoor 

56 6.63 10.10 60m 7.30 11.15 56 

30 46.50 45.00 400m 52.90 51.00 30 

18 1:46.70 1:44.00 800m 2:01.50 1:58.00 18 

18 
3:40.00 

3:55.00 (milha) 
3:33.00 1.500m 

4:09.00 
4:28.50 (milha) 

4:02.00 18 

24 7:50.00 
7:40.00 

13:10.00 
(5000m) 

3.000m 8:49.00 
8:30.00 

14:50.00 
(5000m) 

15 

48 7.70 13.40 60m com Bar. 8.14 12.85 48 

12 2.34 Salto em Altura 1.95 12 

12 5.78 Salto com Vara 4.70 12 

16 8.20 Salto em Distância 6.75 16 

16 16.90 Salto Triplo 14.30 16 

16 20.95 Arremesso do Peso 18.30 16 

12 Sem índice 4x400m Sem índice 12 
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4. Campeonatos Mundiais de Meia-Maratona 
29 de março – Gdynia, POL 

 
Serão convocados três (3) atletas no masculino e três (3) atletas no feminino, que atingirem o 
índice estabelecido pelo Conselho Técnico da CBAt, abaixo informado, no período de 01 de janeiro 
de 2019 a 02 de fevereiro de 2020:  
 
a) masculino:  1:05.00  
b) feminino:  1:16.00  
 
Em caso de haver mais de três (3) com índice, serão convocados os atletas com o melhor 
resultado no período acima estabelecido 

 
 

5. Campeonatos Sul-Americanos de Marcha Atlética 
07 e 08 de março – Lima, PER  

 
Serão convocados três (3) atletas, no masculino e três (3) atletas no feminino, melhores 
classificados na Copa Brasil de Marcha Atlética 2020, nas provas e categorias abaixo: 

 
Categoria Prova Gênero 

Adulto 20km Feminino/Masculino 

Adulto 50km* Feminino/Masculino 

Sub-20 10km Feminino/Masculino 

Sub-18 10km Masculino 

Sub-18 5km Feminino 

 
 

Para os 50km serão convocados os atletas melhores classificados na prova dos 35km da Copa 
Brasil de Marcha Atlética 2020, exceto os que possuírem índice para os Campeonatos Mundiais 
de Marcha Atlética 2020. 
 

6. Campeonatos Mundiais de Marcha Atlética por Equipes 
02 e 03 de maio – Minsk, BLR 

 
Serão convocados três (3) atletas que alcançarem os índices estabelecidos pela CBAt nas provas 
abaixo:  
 

Categoria Prova Masculino Feminino 

Sub-20 10km 44.00 50.00 

Adulto 20km 1.24.00 1.36.00 

Adulto 50km 4.06.00 4.39.00 

 
O período para obtenção do índice é o abaixo informado: 
 

Categoria Prova Período 

Sub-20 10km 
01.06.2019 a 04.04.2020 

Adulto 20km 

Adulto 50km 01.06.2019 a 08.03.2020 

 
Em caso de haver mais de três (3) com índice, serão convocados os atletas com o melhor 
resultado no período acima estabelecido 
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7. Campeonatos Ibero-Americanos de Atletismo 

22 a 24 de maio – Tenerife, ESP 

 
Serão convocados os atletas brasileiros primeiros colocados no Ranking Ibero-Americano de 
Adultos no período de 01 de janeiro de 2020 a 10 de maio de 2020, em provas individuais, até 
completar o número de 40 atletas, quantidade estabelecidas pela CBAt, sem distinção de gênero 
para as provas individuais, até o limite de dois atletas por prova. 

 

Para aplicação do critério, será utilizado o Ranking Ibero-Americano extraído do site da WA no dia 
12 de maio de 2020. 

 
Caso haja mais de 40 atletas atendendo o critério acima, será utilizado o Ranking Mundial de 
Resultados da WA para o desempate, até o limite de dois atletas por prova/país. 
A convocação de atletas para a composição das equipes das provas de revezamentos, será 
realizada da seguinte forma:  
 
Revezamento 4x100m e 4x400m masculino e feminino: 

 
As equipes serão compostas por até 5 (cinco) atletas cada, observando-se o seguinte: 

  
Convocação direta de 4 (quatro) atletas, observando-se a seguinte ordem: 

 
a) Os atletas convocados para as provas individuais de 100m e 400m rasos, 

obrigatoriamente deverão compor a equipe; 
 

b) Para completar o número de 4 (quatro) atletas, serão convocados os atletas melhores 
classificados no Ranking Brasileiro de Adultos, das provas de 100m e 400m, no período 
de 01 de janeiro de 2020 até 10 de maio de 2020; 

 
A convocação do atleta para completar a quinta vaga, será por indicação do treinador de cada 
equipe de revezamento, submetida à aprovação do Conselho Técnico da CBAt. 

 
 

8. Campeonatos Mundiais de Atletismo Sub-20 
07 a 12 de julho de 2020 – Nairóbi, KEN 

 
Serão convocados os atletas que atingirem os índices exigidos pela WA, abaixo informados, até 
o máximo de dois (2) atletas por prova, no período de 01 de outubro de 2019 até 14 de junho de 
2020 e desde que estejam dentro da cota de cada prova: 
 

Cota por prova Marca Provas Marca Cota por prova 

64 10.58 100m 11.85 64 

64 21.38 200m 24.35 64 

56 47.35 400m 54.85 56 

48 1:50.80 800m 2:08.70 48 

45 3:48.00 1.500m 4:28.00 45 

20 8:14.00 3.000m 9:25.00 20 

18 14:12.00 5.000m 16:35.00 18 

30 9:07.00 3.000m com obstáculos 10:35.00 30 

56 14.15 (0.991 m) 110m / 100m com barreiras 14.15 56 

56 53:10 400m com barreiras 1:00.75 56 

34 43:40.00 10.000m Marcha Atlética 50:30.00 34 

28 2.16 Salto em Altura 1.82 28 

28 5.10 Salto com vara 4.07 28 
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28 7.58 Salto em Distância 6.15 28 

28 15.60 Salto Triplo 12.90 28 

28 18.30 (6kg) Arremesso do Peso 14.60 28 

28 57.00 (1.75 kg) Lançamento do Disco 49.00 28 

28 68.50 (6kg) Lançamento do  Martelo 58.00 28 

28 69.50 Lançamento do Dardo 50.50 28 

24 7.100 Decatlo / Heptatlo 5.350 24 

24 --- 4x100m --- 24 

24 --- 4x400m --- 24 

 
Apenas atletas de 16, 17, 18 ou 19 anos de idade em 31 de dezembro de 2020 (nascidos em 
2001, 2002, 2003 ou 2004) podem competir.  
 
Um atleta Sub-18 (nascido em 2003 ou 2004) pode competir no máximo em duas provas 
individuais e um revezamento. Se as duas provas individuais forem de pista, somente uma pode 
ser mais longa que 200m. 
 
As equipes de revezamentos serão convocadas desde que dois (2) atletas obtenham o índice 
exigido pela WA, em provas individuais a seguir: 
 
- 4x100m: 100m e 200m 
- 4x400m: 400m e 400m com barreiras 
 
A equipe de Revezamento 4x100m, será composta por até cinco (5) atletas e será definida da 
seguinte maneira:  
 

a) Dois (2) ou mais atletas com índice nas provas de 100m e/ou 200m;  
 

b) Um (1) vaga destinada ao atleta melhor classificado na prova de 100m do Campeonato 
Brasileiro Sub-20 2020; 
 

c) Caso as cinco (5) vagas não sejam completadas pelos itens acima, serão convocados os 

melhores atletas posicionados no Ranking Brasileiro dos 100m que tenham disputado o 
Campeonato Brasileiro Sub-20 2020 até que se completem as vagas. 

 
A equipe de Revezamento 4x400m, será composta por até cinco (5) atletas e será definida da 
seguinte maneira:  
 

a) Dois (2) ou mais atletas com índice nas provas de 400m e/ou 400m com barreiras;  
 

b) Um (1) vaga destinada ao atleta melhor classificado na prova de 400m do Campeonato 
Brasileiro Sub-20 2020; 
 

c) Caso as cinco (5) vagas não sejam completadas pelos itens acima, serão convocados os 

melhores atletas posicionados no Ranking Brasileiro dos 400m que tenham disputado o 
Campeonato Brasileiro Sub-20 2020 até que se completem as vagas. 

 
9. Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo Sub-18 

11 a 13 de setembro – Encarnación, PAR 
 

Serão convocados os dois (2) atletas primeiros colocados dos Campeonatos Brasileiros de 
Atletismo Sub-18 2020 em todas as provas individuais.  
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10. Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo Sub-23 

26 a 27 de setembro – Georgetown, GUY 
 

Será convocado o campeão de cada prova individual dos Campeonatos Brasileiros de Atletismo 
Sub-23 2020. 
 
Para formação das equipes de revezamentos, atletas serão convocados, utilizando-se os critérios 
abaixo: 
 
a) Os atletas convocados para as provas individuais de 100m, 200m e 100m/110m c/bar para o 

4x100m e 400m rasos e 400m c/bar. para o 4x400m, obrigatoriamente deverão compor a 
equipe; 
 

b) Para completar o número de 4 (quatro) atletas, serão convocados os atletas melhores 
classificados nos Campeonatos Brasileiros de Atletismo Sub-23 2020, das provas de 100m e 
400m. 

 
Critérios Gerais Adicionais 

 
Os índices devem ser obtidos em competições oficiais organizadas em conformidade com as 
Regras da WA 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, dentro do prazo determinado em Nota Oficial da entidade; 

 
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 WA. 
 
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 2020, para todas as categorias, exceto para a categoria Sub-18, onde poderão ser convocados 
atletas que completarem 15 (quinze) anos de idade até 31 de dezembro de 2020; 
 
Não serão convocados atletas com menos de 18 (dezoito) anos de idade em 31 de dezembro de 
2020 nas provas de arremesso e lançamentos, decatlo, 10.000m e 20 km Marcha Atlética nas 
delegações das categorias Sub-23 e Adulto; 
 

Não serão convocados atletas com menos de 20 (vinte) anos de idade em 31 de dezembro de 
2020 nas provas de Maratona e 50 km Marcha Atlética; 
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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 WA, 
COB, APA, CONSUDATLE, etc., nos regulamentos das competições respectivas. 

 


