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1. Campeonatos Sul-Americanos de Marcha Atlética – 50km 
 28 de fevereiro de 2016 – Rio de Janeiro, BRA 
  

Serão convocados os 4 (quatros) primeiros atletas do ranking brasileiro da prova em 2015. 
 

2. Campeonatos Pan-Americanos de Cross Country 
 05 e 06 de março de 2016 – Caraballeda/Vargas, VEN 
  

Serão convocados os atletas campeões da Copa Brasil Caixa de Cross Country, nas categorias 
Adulto, Sub-20 e Sub-18, masculino e feminino. 
 

3. Campeonatos Mundiais de Atletismo Indoor 
 18 a 20 de março de 2016 – Portland, USA 
 

Serão convocados os atletas que obtiverem os índices exigidos pela IAAF, no período de 1º de 
janeiro de 2015 até 06 de março 2016, cumpridas as exigências estabelecidas pela IAAF para tal, 
até o máximo de 2 (dois) atletas por prova, prevalecendo sempre, quando for o caso, os índices 
obtidos em pista coberta.  
  
Se, em qualquer prova, houver 3 (três) ou mais atletas com índice, serão convocados os dois 
primeiros do Ranking Brasileiro da prova, no período de 1º de janeiro de 2015 até 06 de março de 
2016, prevalecendo em todos os casos, os índices obtidos em pista coberta.  
 
Todos os atletas para serem convocados devem participar de, no mínimo, 1 (uma) prova durante os 
meses de janeiro e fevereiro de 2016, para avaliação de sua condição física.  

 
4. Campeonatos Mundiais de Meia-Maratona 

 26 de março de 2016 – Cardiff, GRB 
 

Serão convocados dois atletas, um no masculino e um no feminino, pelo ranking brasileiro adulto 
masculino e feminino, no período de 1º de janeiro de 2015 até 26 de fevereiro de 2016.  

  
5. Campeonatos Sul-Americanos de Marcha Atlética 

02 e 03 de abril de 2016 – Salinas, ECU 
  

Serão convocados os 5 (cinco) primeiros atletas Adultos, 4 (quatro) primeiros atletas Sub-20 e o 
campeão Sub-18 masculino e feminino, da Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética 2016. 
 

6. Campeonatos Sul-Americanos de Maratona 
10 de abril de 2016 – Montevideo, URU 

  
Serão convocados os 2 (dois) primeiros atletas masculino e feminino, do ranking brasileiro Adulto 
no período de 1º de janeiro de 2015 a 13 de março de 2016. 
 
Caso nenhum dos 2 (dois) primeiros atletas masculino e feminino, do ranking brasileiro Adulto 
acima mencionado não aceitem a convocação, por razões a serem expostas à CBAt, será chamado 
somente até a quarta colocação do ranking brasileiro do período acima mencionado. 
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7. Campeonatos Mundiais de Marcha Atlética por Equipes 
07 e 08 de maio de 2016 – Roma, ITA 

  
a) Serão convocados os atletas campeões sul-americanos individualmente ou por equipes, nas 

diferentes categorias constantes da Copa do Mundo de Marcha Atlética. 
 

b) Para compor as equipes nas diversas provas, além do campeão sul-americano ou equipe campeã, 
serão convocados os dois (2) primeiros colocados do Ranking Brasileiro, nas provas de 20km e 
10km masculino e feminino no período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de abril de 2016 e para o 50 
km masculino no período de 1º de janeiro de 2015 a 20 de março de 2016, e que tenham obtido os 
índices abaixo : 
 

Prova Masculino Feminino 

- 20km Adulto: 1:27:00 1:40:00 

- 50km Adulto: 4:16:00 - 

- 10km Sub-20: 45:00 50:00 

   
c) Nas provas em que não houver campeão sul-americano individual ou por equipes, serão 

convocados os três primeiros do Ranking Brasileiro com índice no período estabelecido no item b)  
em todas as provas. 
 

d) Caso o Brasil vença o sul-americano por equipes, serão convocados os 3 melhores colocados do 
campeonato sul-americano mais os dois com índice no período estabelecido no item B.  

 

e) Caso o atleta esteja classificado em duas provas ou ocorra desistência de participação, serão 
convocados os atletas subsequentes com índice.  

 
  

8. Campeonatos Ibero-Americanos Caixa de Atletismo 
14 a 16 de maio de 2016 – Rio de Janeiro, BRA 

 
Serão convocados os atletas melhores classificados em provas individuais do Ranking Brasileiro de 
Atletismo de Adultos, no período de 1º de janeiro a 24 de abril de 2016, até o máximo de dois (2) 
atletas por prova, com as seguintes observações: 
 

a) Em provas em que haja atletas com índices para os Jogos Olímpicos Rio 2016, estes serão 
convocados, independentemente de figurarem ou não no Ranking Brasileiro de Atletismo de 
Adultos, no período de 1º de janeiro a 24 de abril de 2016; 
 

b) Caso a situação indicada no item acima ocorra, os atletas que figurarem no Ranking não 
serão convocados; 

 
c) Em provas em que dois (2) ou mais atletas tenham o índice olímpico, nenhum atleta 

figurando no Ranking será convocado; 
 

d) Serão convocados para compor as equipes de revezamento 4x100m, os quatro primeiros 
classificados nos 100m rasos e os dois primeiros classificados nos 200m rasos, do Ranking 
Brasileiro de adultos no período de 1º. de janeiro a 24 de abril de 2016.  
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Obs.: Caso haja coincidência de atletas nas condições acima, serão chamados os atletas do 
Ranking Brasileiro, no período acima, dos 100m rasos em sequência. 

 
e) Serão convocados para compor as equipes de revezamento 4x400m, os seis (6) primeiros 

classificados nos 400m rasos do Ranking Brasileiro de Adultos no período de 1º. de janeiro 
a 24 de abril de 2016. 
 

f) Para todas as equipes de revezamentos, os atletas com índices para os Jogos Olímpicos 
Rio 2016, serão convocados, independentemente de figurarem ou não no Ranking 
Brasileiro de Atletismo de Adultos, no período de 1º de janeiro a 24 de abril de 2016, onde 
as equipes serão completadas com demais atletas do Ranking, nunca excedendo seis (6) 
atletas por equipe de revezamento. 

 
9. Campeonato Sul Americanos de Meia-Maratona 

29 de maio de 2016 – Assunção, PAR 
  

Serão convocados dois atletas, um no masculino e um no feminino, pelo ranking brasileiro Adulto 
masculino e feminino, no período de 1º de janeiro de 2015 até 1º de maio de 2016.  

 
Caso nenhum dos atletas masculino e feminino do ranking brasileiro Adulto acima mencionado não 
aceitem a convocação, por razões a serem expostas à CBAt, será chamado somente até a quarta 
colocação do ranking brasileiro do período acima mencionado. 

  
10. Campeonatos Mundiais de Atletismo Sub-20 

19 a 24 de julho de 2016 – Bydgoszcz, POL 
 

Serão convocados 2 (dois) atletas por prova, desde que obtenham o índice estabelecido pela CBAt, 
no período de 1º de janeiro à 11 de junho de 2016 e que tenham participado das provas finais dos 
Campeonatos Brasileiros de Atletismo Sub-20 Interseleções 2016; 
 
No caso de em qualquer prova, haver 3 (três) ou mais atletas com índice, serão convocados os 
dois primeiros colocados dos Campeonatos Brasileiros de Atletismo Sub-20 Interseleções 2016; 
 
4x100m 
Para que uma equipe de revezamento 4x100m seja inscrita nos Campeonatos Mundiais Sub-20 
2016, devem ser observados o seguinte: 

 
a) Pelo menos 2 (dois) atletas obtenham o índice nas provas individuais de 100m ou 200m para o 

revezamento 4x100m; 
 

b) Caso 2 (dois) atletas nos 100m e 2 (dois) nos 200m tenham índice para os Campeonatos 
Mundiais Sub-20, e não sejam os mesmos e quem tenham participado da prova final dos 
Campeonatos Brasileiros de Atletismo Sub-20 Interseleções 2016, serão estes os atletas 
inscritos no revezamento 4x100m nos Mundiais. 

 
c) Caso os 2 (dois) atletas com índice nas provas individuais de 100m ou 200m para o 

revezamento 4x100m, sejam os mesmos, serão convocados mais 2 (dois) atletas melhor 
colocados nos Campeonatos Brasileiros de Atletismo Sub-20 Interseleções 2016 nas provas de 
100m; 
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4x400m 
Para que uma equipe de revezamento 4x400m seja inscrita nos Campeonatos Mundiais Sub-20 
2016, devem ser observados o seguinte: 

 
a) Pelo menos 2 (dois) atletas obtenham o índice na prova individual de 400m; 

 
b) Os 2 (dois) atletas acima devem participar da prova final dos 400m rasos dos Campeonatos 

Brasileiros de Atletismo Sub-20 Interseleções 2016. 
 
c) Serão convocados ainda, o terceiro e quarto melhor atleta dos 400m rasos dos Campeonatos 

Brasileiros de Atletismo Sub-20 Interseleções 2016; 
 

d) Em caso da não formação dos revezamentos pelos critérios acima, fica a critério do treinador-
chefe da delegação, formar uma equipe com os atletas que compõem a delegação, desde que 
não interferiam na participação individual dos atletas. 

 
11. XXXI Jogos Olímpicos (Atletismo) 

12 a 21 de agosto de 2016 – Rio de Janeiro, BRA 
 

a) Serão convocados os atletas que, em provas individuais, atendam às seguintes condições, 
conforme estabelecido pela IAAF em seu Sistema de Qualificação para os Jogos Olímpicos Rio 
2016:  

 
1. Que tenham obtido os índices mínimos de inscrição da IAAF, até o máximo de 3 (três) por prova, 
conforme abaixo: 

  
- tenham obtido o índice no período de 1º de maio de 2015 até 03 de julho de 2016; 

  
- tenham obtido o índice para as provas de 10.000m, marcha atlética 20km, Revezamentos e 
Combinadas no período de 1º de janeiro de 2015 até 03 de julho de 2016; 

 
- para as provas de maratona e marcha atlética 50km, o período de obtenção de índice será de 1º 
de janeiro de 2015 até 08 de maio de 2016.  

 
2. Se, em qualquer prova, houver quatro ou mais atletas que atendam as condições acima, a 
convocação será realizada conforme abaixo:  

 
- quatro atletas com índice CBAt: serão convocados o campeão do Troféu Brasil de 2016, e os dois 
primeiros do ranking brasileiro de adultos, no período de 1º de janeiro até 03 de julho de 2016. 
Caso algum atleta esteja contemplado nas duas últimas situações, será convocado o atleta 
subseqüente do ranking brasileiro.  

 
b) Serão convocados, ainda, os atletas que venham a ser convidados pela IAAF como atletas 
melhores classificados ao final do período de qualificação determinado pela mesma, conforme 
ranking a ser publicado pela IAAF em 12 de julho de 2016, com a finalidade de completar a cota de 
atletas por prova determinada no Sistema de Qualificação para os Jogos. Para as provas de 
5.000m, 10.000m, Marcha Atlética e Maratona, não existe esta cota, ficando a qualificação de 
atletas somente através da obtenção de índices como estabelecido acima.  
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3. Estarão automaticamente classificados para as provas da Maratona, os atletas que se 
classificarem do 1º ao 20º lugar nas provas dos Campeonatos Mundiais de Atletismo de 2015.  

 
4. A composição para as provas de revezamentos, já qualificados para os Jogos, será realizada da 
seguinte forma:  
 
Revezamento 4x100m masculino e feminino: 
 
As equipes serão compostas por até 6 (seis) atletas cada, observando-se o seguinte: 

 
a. Serão convocados os atletas que obtiverem os índices da IAAF nas provas de 100m e 200m 
rasos.  

 
b. Serão convocados os 2 (dois) atletas primeiros colocados na prova de 100m rasos do Troféu 
Brasil de 2016;  

 
c. Serão convocados os 2 (dois) atletas primeiros colocados na prova de 100m rasos do ranking 
Brasileiro de 1º de janeiro a 03 de julho de 2016;  

 
d. Será convocado o atleta primeiro colocado na prova de 200m rasos do Troféu Brasil de 2016;  

 
e. Nos casos em que haja repetição de atletas contemplados nos critérios acima, serão convocados 
os atletas subsequentes na prova de 100m rasos do Troféu Brasil de 2016.  

 
Revezamento 4x400m masculino e feminino: 
 
As equipes serão compostas por até 6 (seis) atletas cada, observando-se o seguinte: 
 
a. Serão convocados os 3 (três) atletas primeiros colocados na prova de 400m rasos do Troféu 
Brasil de 2016;  
 
b. Serão convocados os 2 (dois) atletas primeiros colocados na prova de 400m rasos do ranking 
Brasileiro de 2016 no período de 1º de janeiro a 03 de julho de 2016; Observação: Caso sejam 
convocados 6 atletas para comporem os revezamentos 4x100m e 4x400m, serão convocados os 
atletas subsequentes do Troféu Brasil de 2016, nas respectivas provas.  

 
5. 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 devem constar de seus calendários oficiais, enviados para a CBAt, até 28 
de fevereiro dos anos de 2015 e 2016.  

 
6. Resultados obtidos em competições universitárias ou escolares somente serão aceitos pela 
CBAt com a presença obrigatória de Delegado Técnico indicado por esta e que a equipe de 
arbitragem que atue nas mesmas seja a da respectiva federação estadual filiada à CBAt.  

 
7. Resultados obtidos em competições mistas (entre participantes masculinos e femininos), 
realizadas inteiramente em estádios não serão aceitos.  

 
8. Resultados obtidos com ajuda de vento (mais de 2m/s) não serão aceitos.  
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9. Resultados em competições indoor (recinto fechado) serão aceitos.  

 
10. Não serão convocados atletas com menos de 16 (dezesseis) anos de idade em 31 de 
dezembro de 2016.  

 
11. Não serão convocados atletas com menos de 18 (dezoito) anos de idade em 31 de dezembro 
de 2016 nas provas de lançamentos, decatlo, 10.000m e 20 km Marcha Atlética.  

 
12. Não serão convocados atletas com menos de 20 (vinte) anos de idade em 31 de dezembro de 
2016 nas provas de Maratona e 50 km Marcha Atlética.  

 
13. Nos casos sujeitos a controvérsia para definição de atletas, prevalecerá sempre o Ranking 
Brasileiro no período de 1º. de janeiro a 03 de julho de 2016.  

 
14. Os casos omissos serão dirimidos pela Superintendência de Alto Rendimento da CBAt. 

 
12. Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo Sub-23 

24 a 25 de setembro de 2016 – Lima, PER 
 

Será convocado o primeiro colocado das provas individuais do ranking brasileiro Sub-23 no período 
de 1º de janeiro a 28 de agosto de 2016. 
 
Caso o primeiro colocado de uma prova individual do ranking brasileiro acima mencionado não 
aceite a convocação, por razões a serem expostas à CBAt, será chamado somente até a segunda 
colocação do ranking brasileiro do período acima mencionado. 
 
Para compor as equipes de revezamentos serão convocados os 4 (quatro) primeiros colocados das 
provas de 100m e 400m do ranking brasileiro no período de 1º de janeiro a 28 de agosto de 2016. 

 
 

13. Campeonatos Sul-Americanos Sub-18 
04 a 06 de novembro de 2016 – Concórdia, ARG 

 
Será convocado o primeiro colocado das provas individuais dos Campeonatos Brasileiros de 
Atletismo Sub-18 Interseleções 2016. 
 
Para compor as equipes de revezamentos misto serão convocados os 2 (dois) primeiros colocados 
da prova de 400m masculino e feminino dos Campeonatos Brasileiros de Atletismo Sub-18 
Interseleções 2016. 
 

14. Critérios Gerais Adicionais 
 

a) Em todos os casos, os atletas convocados deverão estar fisicamente aptos para integrar 
seleções brasileiras de Atletismo, comprovado por laudo médico expedido pelos seus clubes e 
enviados para a CBAt antes do embarque das delegações. 

 
b) A indicação de treinadores em todas as Seleções Brasileiras é de competência exclusiva da 

CBAt. 
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c) Os critérios aprovados poderão sofrer modificações em razão de alterações promovidas pela 
IAAF, C.O.B., AIA, CONSUDATLE, etc., nos regulamentos das competições respectivas. 

 
d) Nenhum índice estabelecido pela CBAt será válido se obtido em pistas situadas em altitude 

acima de 1.500 metros (sob o nível do mar), com exceção daqueles obtidos em Campeonatos 
Oficiais disputados por Seleções Brasileiras convocadas pela CBAt. 

 
e) Em todos os casos em que a convocação for definida pelo ranking brasileiro e houver dois ou 

mais atletas com a mesma marca, será convocado o atleta que possuir a segunda melhor 
marca entre os empatados, e assim sucessivamente. 
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CAMPEONATOS MUNDIAIS DE ATLETISMO INDOOR 
18 a 20 de março de 2016 

Portland – Estados Unidos da América 
 

ÍNDICES DE INSCRIÇÃO – IAAF 
 

Masculino 
Provas 

Feminino 

Indoor Outdoor Indoor Outdoor 

6.65 10.15 (100m) 60m 7.32 11.20 (100m) 

46.70 45.10 400m 53.15 51.20 

1:46.50 1:44.00 800m 2:02.50 1:58.50 

3:39.50 / 3:55.00 
(milha) 

3:33.00 1500m 
4:13.00/4:30.00 

(milha) 
4:03.00 

7:50.00 
7:40.00/13:10.00 

(5000m) 
3000m 9:00.00 

8:36.00 
/14:56.00 
(5000m) 

7.72 
13.45 (110m 

c/bar.) 
60m com Bar. 8.14 

12.85 (100m 
c/bar) 

Sem Índice 4x400m Sem Índice 

2.33 Salto em Altura 1.97 

5.77 Salto com Vara 4.71 

8.18 Salto em Distância 6.75 

17.00 Salto Triplo 14.30 

20.50 Arremesso do Peso 18.10 

 
O PRAZO PARA OBTENÇÃO DE ÍNDICES É DE 1º DE JANEIRO DE 2015 A 06 DE MARÇO 

DE 2016. 
 

1. Serão convocados os atletas que obtiverem os índices exigidos pela IAAF, no período de 1º de 
janeiro de 2015 até 06 de março 2016, cumpridas as exigências estabelecidas pela IAAF para tal, 
até o máximo de 2 (dois) atletas por prova, prevalecendo sempre, quando for o caso, os índices 
obtidos em pista coberta.  
  

2. Se, em qualquer prova, houver 3 (três) ou mais atletas com índice, serão convocados os dois 
primeiros do Ranking Brasileiro Sub-20 da prova, no período de 1º de janeiro de 2015 até 06 de 
março de 2016, prevalecendo em todos os casos, os índices obtidos em pista coberta.  
 

3. Todos os atletas para serem convocados devem participar de, no mínimo, 1 (uma) prova durante os 
meses de janeiro e fevereiro de 2016, para avaliação de sua condição física.  

4. Os índices serão homologados, desde que haja a presença de um Delegado Técnico da CBAt 
indicado por esta, a pedido da Federação organizadora da competição. 



            
 

CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA ATLETAS INTEGRANTES DE 
SELEÇÕES BRASILEIRAS DE ATLETISMO EM 2016 

 

 9 

5. Os índices serão homologados, desde que obtidos com implementos e especificações oficiais da 
categoria Sub-20. 

6. Os resultados alcançados em provas outdoor com assistência do vento não serão aceitos. 

7. Os resultados obtidos com cronometragem manual para as provas de 100m, 400m, 800m, 
110/100m com barreiras não serão aceitos. 
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CAMPEONATOS MUNDIAIS DE ATLETISO SUB-20 
19 a 24 de Julho de 2016 

Bydgoszcz – Polônia 
 

ÍNDICES MÍNIMOS PARA CONVOCAÇÃO – CBAt  
 

Masculino Prova Feminino  

10.41 100m 11.59 

20.77 200m 23.38 

46.78 400m 54.00 

1:47.58 800m 2:06.72 

3:46.81 1.500m 4:16.71 

  3.000m 9:26.04 

14:11.35  5.000m 16:19.01 

29:58.90  10.000m   

9:00.59  3000m com obstáculos 10:23.50 

  100m com barreiras 13.41 

13.67 110m com barreiras   

51.37 400m com barreiras 58.06 

42:01.42 10.000m marcha atlética 47:19.80 

  Heptatlo 5518 

7513 Decatlo   

2.16  Salto em Altura 1.83  

5.15 Salto com Vara 4.08 

7.55  Salto em Distância 6.20  

15.81 Salto Triplo 13.15 

19.08 Arremesso do Peso 15.45 

57.39 Lançamento do Disco 52.51 

71.77 Lançamento do Martelo 59.09 

68.70 Lançamento do Dardo 49.50  

39.88 4x100m 45.08 

3:07.80 4x400m 3:37.39 

 
O PRAZO PARA OBTENÇÃO DE ÍNDICES É DE 1º DE JANEIRO A 11 DE JUNHO DE 2016 

 
1. Os índices serão homologados, desde que haja a presença de um Delegado Técnico da CBAt indicado 
por esta, a pedido da Federação organizadora da competição. 
 
2. Os índices serão homologados, desde que obtidos com implementos e especificações oficiais da 
categoria Sub-20. 
 
3. Os resultados alcançados com assistência do vento não serão aceitos. 
 
4. Os resultados obtidos com cronometragem manual para as provas de 100m, 200m, 400m 800m, 

110/100m com barreiras, 400m com barreiras e revezamentos 4x100m não serão aceitos. 
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JOGOS OLÍMPICOS 
12 a 21 de agosto de 2016 

Rio de Janeiro – Brasil 

 
ÍNDICES DE INSCRIÇÃO – IAAF 

 
 

Masculino Prova Feminino 

10.16 100m 11.32 

20.50 200m 23.20 

45.40 400m 52.20 

1:46.00 800m 2:01.50 

3:36.20 1.500m 4:07.00 

13:25.00 5.000m 15:24.00 

28:00.00 10.000m 32:15.00 

2:19:00 Maratona 2:45:00 

13.47 110m / 100m c/barreiras 13.00 

49.40 400m c/barreiras 56.20 

8:30.00 3.000m c/obstáculos 9:45.00 

2.29 Altura 1.93 

5.70 Vara 4.50 

8.15 Distância 6.70 

16.85 Triplo 14.15 

20.50 Peso 17.75 

65.00 Disco 61.00 

77.00 Martelo 71.00 

83.00 Dardo 62.00 

8100 Decatlo / Heptatlo 6200 

1:24:00 20km Marcha Atlética 1:36:00 

4:06:00 50km Marcha Atletica  

 
 


