
 

 

ATA CONSELHO TÉCNICO 

10/12/2022 

A Reunião do Conselho Técnico aconteceu na sala de reunião do Centro Nacional Loterias Caixas 

de Desenvolvimento do Atletismo (CNLCDA) localizado em Bragança Paulista, SP, nos dias 10 e 11 

de dezembro de 2022. 

 

Dia: 10 de dezembro de 2022  

Horário de Início: 09:04 

Horário do Termino: 13:10 

 

Nesta reunião as seguintes pessoas estavam presentes no período da manhã: 

Edson Luciano Vice-Presidente 

Claudio Roberto de Castilho Diretor Executivo - CEO 

Jorge José Bichara Diretor do Departamento Técnico 

Anne Gabriele Freitas de Paula Departamento Técnico 

Fabiano de Almeida Paiva Departamento Técnico 

Arnaldo de Oliveira Silva Representantes da Área Técnica 

Neilton Salvador Alfano Moura Representantes da Área Técnica 

Cisiane Dutra Lopes Representantes dos Atletas 

Pedro Honório Nascimento Representantes dos Atletas 

Maria Magnólia Sousa Figueiredo Representante das Federações 

Sonia Ficagna Representantes dos Treinadores 

Rodrigo Alexandre Weber Representantes dos Treinadores 

Josilene da Silva Representantes dos Árbitros 

Florenilson Itacaramby de Almeida Representantes dos Árbitros 

 

A seguinte pessoa participou de forma On-Line: 

Victor Fernandes Treinador 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O Diretor Executivo, Claudio Castilho, realizou a abertura da reunião, desejando as boas vindas e 

informando como será a dinâmica da reunião. 

 

Foram entregues camisetas da Puma para todos os integrantes do Conselho antes do início da 

reunião. 

 

Jorge informa as pautas da reunião:  

 Calendário CBAt 2023, o Claudio passará as atualizações importantes da WA que afetam as 

Federações e a Confederação; 

 Critério de Convocação de Seleções 2023, observa-se que serão realizadas 14 convocações, 

uma interação virtual como o treinador Victor Fernandes referente ao critério de convocação 

do revezamento 4x100m do Mundial e Jogos Pan-Americanos; 

 Pontos críticos de Regulamentos de Competições CBAt 2022, para realizar alteração em 

2023; 

 Interação com Sidney Togumi referente a Trilha e Montanha, Ultramaratona devido a 

regulamento específico; 

 Tema Livre, aonde os participantes poderão trazer temas para discussão e que no futuro 

venham a fazer parte da pauta. 

Também presentes na reunião os colaboradores do Departamento Técnico, Anne Freitas, 

responsável pela apresentação e Fabiano Paiva, responsável pela Ata. 

 

 

Calendário 

 

Jorge apresentou todo o calendário, mês a mês. 

 

Para cumprir os prazos do Campeonato Sul-Americano de Cross Country a ser realizado dia 

22/01/2023, o Nacional de Cross Country 2023 seria realizado no dia seguinte, 11/12/2022. 

 

A CBAt renovou seu acordo com os Desafios CBAt / CPB. 

 

Algumas provas do Troféu Adhemar Ferreira da Silva podem sofrer mudança de peso, deixando 

como uma competição Internacional, podendo valer mais pontos para Word Ranking. Claudio 

informou que dentro do Troféu Adhemar de três dias, teríamos 12 a 14 provas que iriam valer como 

categoria “D” e as demais como “E” ou “F”, mas é necessário fechar tudo com 70 dias de 



 

 

antecedência, esta obrigatoriedade de antecedência vale a partir de 1 de março. Jorge reforça que 

esta alteração de datas irá impactar nas competições das Federações, por isso temos que dividir 

com todos do Conselho. 

Pedro diz que seria valido acrescentar algumas provas da categoria Sub-20 no programa horário, 

pensando nos Campeonatos Pan-americanos Sub-20, porque nos Estados não tem saído grande 

marcas, Jorge diz que poder ser possível, mas vamos verificar. 

Deraldo sugere alteração na data do Troféu Adhemar, porque o mesmo está na mesma data do 

Campeonato Pan-Americano de Provas Combinadas, além de ser no mesmo final de semana do dia 

das mães. Todos presentes na reunião concordam e começaram a propor algumas datas, Claudio 

concorda, porém, alerta que devemos ter cuidado na alteração devido a “janela” Europeia de GPs. 

Rodrigo sugere por que o Troféu Adhemar seja realizado nos dias 26 a 28 de maio e o GP dia 31 de 

maio. Claudio diz que nesta data seria complicado trazer atletas europeus para o GP porque dia 01 

começa a temporada Europeia, então Sonia sugeriu dia 05 a 07 de maio para o Troféu Adhemar e 

o GP dia 10 e todos concordaram. 

 

Neilton solicita as datas de obtenção de marcas para o Troféu Brasil e Brasileiros para que as 

Federações possam construir seus calendários, devido ao prazo de 70 dias. 

 

Deraldo solicita que a Taça Brasil Master seja alterada em uma semana, na semana atual coincide 

com os Jogos Abertos de Santa Catarina, Jorge informa que irá estudar a possibilidade. 

 

Critério de Convocação 

 

Jorge informa que apresentados 14 eventos, sendo discutidos um a um. A base de convocação é 

de acordo com o orçamento da CBAt, caso queira realizar uma mudança, outra delegação 

sofrerá impacto. Estamos trazendo os critérios e junto exemplo de anos anteriores. 

 

1. Campeonatos Mundiais de Cross Country - Bathurst, AUS (18/02) 

Foi apresentado a previsão da delegação e o critério.  

Todos concordaram, conforme abaixo. 

 Previsão de delegação com até: 13 atletas e 9 oficiais. 

 Critério: Serão convocados os atletas campeões Sul-Americanos, individualmente ou 

por equipes (revezamento), nas categorias Adulto e Sub-20, constantes dos 

Campeonatos Mundiais de Cross Country, desde que sejam cumpridos os requisitos 

da World Athletics. 



 

 

 

2. Campeonato Pan-Americano de Maratona – Caracas, Ven (19/03) 

3. Campeonato Sul-Americano de Maratona – Kourou, GUY Francesa (19/03) 

Foi apresentado a previsão da delegação e o critério, explicado que só vamos para o 

Campeonato Pan-Americano, por dois motivos de logística e custo.   

 

Todos concordaram, conforme abaixo. 

 Previsão de delegação com até: 2 atletas e 2 oficiais. 

 Critério: Para cada competição, serão convocados 1 (um) atleta no masculino e 1 

(um) atleta no feminino melhores colocados no Ranking Brasileiro da prova no período 

de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.  

* Em caso de desistências, será convocado o próximo do ranking, no período, até o 

5º lugar. 

 

4. Campeonato Pan-Americano de Marcha Atlética -  Managua, NIC (15 e 16/04) 

Foi apresentado a previsão da delegação e o critério, todos presentes solicitaram que em 

caso de coincidência entre atleta campeão ou vice seja o mesmo do Ranking, convoca-se o 

próximo da Copa Brasil, o Deraldo foi contra, mas aceitou a opinião da maioria, Pedro solicitou 

que os critérios dos 35km e 20km adulto fossem iguais.  

 

Todos concordaram, conforme abaixo. 

 

 Previsão de delegação com até: 18 atletas e 8 oficiais. 

 Critério: Serão convocados os seguintes atletas considerando-se a Copa Brasil de 

Marcha Atlética de 2023 e o Ranking Brasileiro, conforme abaixo:  

 O campeão e vice-campeão nas provas de 20km e 35km Adulto na Copa Brasil 

de 2023 – masculino e feminina (*);  

 O 1º colocado no Ranking Brasileiro nas provas de 20km e 35km Adulto – 

masculino e feminina, no período de 1º de janeiro de 2022 a 05 de março de 

2023;  

 Os 3 (três) primeiros colocados na prova 10km Sub-20 na Copa Brasil de 2023 

- masculino e feminino.  

* Caso o campeão ou vice-campeão da Copa Brasil seja o primeiro colocado do 

Ranking Brasileiro, convoca-se o terceiro colocado da Copa Brasil. 

 



 

 

5. Campeonato Pan-Americano de Provas Combinadas – Ottawa, CAN (13 e 14/05) 

Em avaliação de participação 

Foi apresentado a previsão da delegação e o critério. Jorge afirmou que a participação no 

evento estava sendo avaliada, devido a historicamente o nível desta competição é baixo. 

O Conselho sugeriu antecipar a Copa Brasil de Combinadas (1 a 2 de abril de 2023) para 

garantir a presença dos melhores atletas e deixar os atletas convocados escolherem a 

Competição que desejam participar. 

 

Todos concordaram, conforme abaixo. 

 Previsão de delegação com até: 4 atletas e 2 oficiais. 

 Critério: Serão convocados os seguintes atletas considerando-se a Copa Brasil de 

Combinadas de 2023:  

 O campeão da Copa Brasil de Combinadas Adulto terá direito a escolha entre 

participação na competição em referência ou em outra competição de Provas 

combinadas desde que seja enviado dentro do prazo de 35 dias antes do 

evento, os treinadores destes atletas também estão convocados; 

 O vice-campeão da Copa Brasil de Combinadas Adulto terá direito a escolha 

entre participação na competição em referência ou em outra competição de 

Provas combinadas desde que seja enviado dentro do prazo de 35 dias antes 

do evento. 

 

* Em caso de desistências, será convocado o próximo da Copa, até o 3° colocado. 

 

6. Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20 – Bogotá, COL (19 a 21/05) 

Foi apresentado a previsão da delegação e o critério, os participantes descordavam sobre o 

fechamento do Ranking, Claudio explicou que a CBAt tem que fazer licitação para a comprar 

das passagens conforme a lei de verbas, além de dificultar a logística com datas próximas da 

viagem.  

Todos solicitaram um ajuste no critério dos Revezamentos. 

 

Devido a “discussão” do critério de convocação do Campeonato Ibero Americano Sub-18, 

foram readequados os critérios. 

 

Todos concordaram, conforme abaixo. 

 Previsão de delegação com até: 60 atletas e 20 oficiais. 



 

 

 Critério: Serão convocados até 60 atletas, respeitando o limite de 02 atletas por 

prova, considerando-se o Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2023 e o Ranking 

Brasileiro Sub-20 2023 e o Ranking Sul-Americano Sub-20 2023, conforme abaixo:   

 O campeão da prova singular no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2023 - 

masculino e feminina (*);  

 O primeiro colocado no Ranking Brasileiro da prova singular – masculino e 

feminina, no período de 1º de janeiro de 2023 a 09 de abril de 2023, desde 

que ele esteja até a sexta posição do Ranking Sul-Americano da categoria 

até o máximo de 60 atletas na delegação (**). 

* Caso o campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20 2023 seja o primeiro colocado 

do Ranking Brasileiro, convoca-se o vice-campeão desse campeonato. 

** Em caso de desistências, será convocado o próximo do Campeonato, até o 3° 

colocado. 

 

 Os revezamentos serão convocados da seguinte forma: 

 

- Revezamento 4x100m – Masculino e Feminino:  

 Será composta por 05 (cinco) atletas; 

 Atletas convocados nas provas de 100m e 200m, seguindo o critério de 

convocação das provas individuais; 

 Para completar o total de 05 (cinco) atletas serão convocados os melhores 

atletas colocados na prova de 100m no Campeonato Brasileiro.  

 

- Revezamento 4x400m – Masculino e Feminino:  

 Será composta por 04 (quatro) atletas; 

 Serão convocados o campeão e vice-campeão da prova dos 400m rasos, 

campeão dos 400m com barreiras (provas individuais) dos Campeonatos 

Brasileiros de Atletismo Sub-20 de 2023 e o 1º colocado na prova dos 400m 

rasos no Ranking no período de 1º de janeiro a 09 de abril de 2023; 

 Caso ocorra duplicidade de atletas, será(ão) convocado(s) o(s) 

subsequente(s) do(s) 400m do Campeonato Brasileiro até completar o total de 

4 (quatro) atletas por equipe de revezamento; 

 Em caso de necessidade durante o Campeonato Sul Americano, poderão 

compor a equipe atletas de outras provas, desde que já convocados 

individualmente. 



 

 

Revezamento 4x100m proposta do Treinador Victor Fernandes 

As 11h45 o Treinador Victor Fernandes entrou na reunião de forma virtual através da plataforma 

Google Meet. 

Jorge informa que o Victor irá apresentar uma sugestão critério para o Mundial, Jogos Pan-

Americanos e Campings Internacional, devido a problemas que encontramos para compor o 

revezamento do Mundial 2022, por isso realizamos um Camping em novembro. 

A proposta possui em um dos critérios, a última vaga sendo subjetiva.  

Em relação a vaga subjetiva, a conselheiro Magnólia se posicionou contraria a indicação subjetiva 

para ocupação da vaga, tendo os outros conselheiros informando que este critério deveria ser melhor 

discutido.  

No revezamento feminino, com não temos a vaga para o Mundial, temos que procurar uma 

competição na América para tentarmos conquistar a vaga. 

Devido a “discussão” do critério e não chegar a uma decisão, Jorge informa que serão apresentadas 

ao Presidente para chegar a uma decisão final e na sequencia será encaminha ao Conselho para 

terem ciência. 

Após a apresentação ficou definido que uma nova proposta de critério de convocação dos 

revezamentos será desenvolvida pelo treinador Victor Fernandes em conjunto com a Diretoria 

Técnica e apresentado posteriormente.  

 

Victor retirou-se da reunião as 12h45. 

  

 

As 13h10 a reunião foi interrompida para o almoço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Retorno do almoço 

 

Dia: 10 de dezembro de 2022 

Horário de Início: 14:40 

Horário do Termino: 20:35 

 

Nesta reunião as seguintes pessoas estavam presentes no período da tarde: 

 

Wlamir Leandro Motta Presidente 

Edson Luciano Vice Presidente 

Claudio Roberto de Castilho Diretor Executivo - CEO 

Jorge José Bichara Diretor do Departamento Técnico 

Anne Gabriele Freitas de Paula Departamento Técnico 

Fabiano de Almeida Paiva Departamento Técnico 

Arnaldo de Oliveira Silva Representantes da Área Técnica 

Neilton Salvador Alfano Moura Representantes da Área Técnica 

Cisiane Dutra Lopes Representantes dos Atletas 

Pedro Honório Nascimento Representantes dos Atletas 

Maria Magnólia Sousa Figueiredo Representante das Federações 

Sonia Ficagna Representantes dos Treinadores 

Rodrigo Alexandre Weber Representantes dos Treinadores 

Josilene da Silva Representantes dos Árbitros 

Florenilson Itacaramby de Almeida Representantes dos Árbitros 

Sidney Togumi Assessor Ultra Maratona, Trilha e Montanha  

 

 

7. Campeonato Sul-Americano de Atletismo Adulto – São Paulo, BRA (28 a 30/07) 

Foi apresentado a previsão da delegação e o critério, todos solicitaram ajuste no critério e 

principalmente nos revezamentos, em caso de desistência de sempre chamar o próximo da 

Competição. 

 

 

Todos concordaram, conforme abaixo. 

 



 

 

 Previsão de delegação com até: 88 atletas e 26 oficiais. 

 Critério: Serão convocados os seguintes atletas considerando-se a Troféu Brasil de 

2023 e o Ranking Brasileiro, conforme abaixo:  

 O campeão da prova singular no Troféu Brasil de 2023 – masculino e feminina 

(*); 

 O primeiro colocado no Ranking Brasileiro da prova singular – masculino e 

feminina, no período de 1º de janeiro de 2023 a 30 de julho de 2023 (**). 

* Caso o campeão do Troféu Brasil seja o primeiro colocado do Ranking Brasileiro, 

convoca-se o vice-campeão da competição. 

** Em caso de desistências, será convocado o próximo do Troféu Brasil, até o 5° 

colocado. 

 

 Os revezamentos serão convocados da seguinte forma: 

 

- Revezamento 4x100m – Masculino e Feminino:  

 Será composta por 5 (cinco) atletas; 

 Serão convocados o campeão e vice campeão da prova dos 100m e campeão 

da prova dos 200m rasos (provas individuais) do Troféu Brasil de 2023; 

 Será convocado o atleta melhor colocado no Ranking Brasileiro da prova dos 

100m rasos, no período de 1º de janeiro de 2023 a 09 de julho de 2023 (*); 

* Caso ocorra duplicidade de atletas, será(ão) convocado(s) o(s) subsequente(s) 

do(s) 100m do Troféu Brasil, até completar o total de 4 (quatro) atletas por equipe 

de revezamento. 

 

 A quinta vaga será definida pelo treinador responsável + coordenador técnico 

+ Gerência Técnica CBAt dentro do Camping de Treinamento; 

 Camping de Treinamento: participarão do camping os 4 (quatro) 

convocados + os 03 (três) colocados subsequentes nos 100m e 01 (um) 

colocado subsequente nos 200m do Troféu Brasil; 

 Importante: a convocação para o Camping não configura convocação 

automática para o Sul Americano. 

 

- Revezamento 4x400m – Masculino e Feminino:  

 Será composta por 5 (cinco) atletas; 



 

 

 Serão convocados o campeão e vice-campeão da prova dos 400m rasos do 

Troféu Brasil de 2023; 

 Serão convocados os (2) dois atletas melhores colocados no Ranking 

Brasileiro da prova dos 400m rasos, no período de 1º de janeiro de 2023 a 09 

de julho de 2023 (*).  

* Caso ocorra duplicidade de atleta(s), será(ão) convocado(s) o(s) subsequente(s) 

do(s) 400m do Troféu Brasil, até completar o total de 4 (quatro) atletas por equipe 

de revezamento. 

 

 Para as vagas de reserva nos revezamentos 4x400m e 4x400m misto, será 

convocado o atleta subsequente na prova dos 400m do Troféu Brasil de 2023; 

 Em caso de necessidade durante o Campeonato Sul Americano, poderão 

compor a equipe atletas de outras provas, desde que já convocados 

individualmente. 

  

- Revezamento 4x400m Misto:  

 Será composta por 5 (cinco) atletas; 

 Será convocado o campeão da prova dos 400m rasos (prova individual) no 

masculino e feminino do Troféu Brasil de 2023; 

 Será convocado o 1º colocado no masculino e no feminino do Ranking 

Brasileiro da prova dos 400m rasos, no período de 1º de janeiro de 2023 a 09 

de julho de 2023 (*).  

* Caso ocorra duplicidade de atleta(s), será(ão) convocado(s) o(s) subsequente(s) 

do(s) 400m do Troféu Brasil, até completar o total de 4 (quatro) atletas por equipe 

de revezamento. 

 

 Para as vagas de reserva nos revezamentos 4x400m e 4x400m misto, será 

convocado o atleta subsequente na prova dos 400m do Troféu Brasil de 2023; 

 Em caso de necessidade durante o Campeonato Sul Americano, poderão 

compor a equipe atletas de outras provas, desde que já convocados 

individualmente. 

 

 

 



 

 

 

 

Ultra Maratona, Trilha e Montanha com o Assessor CBAt Sidney Togumi 

Jorge apresentou o convidado Sidney Togumi. 

Togumi apresenta seu currículo e diz que trabalha com estas corridas desde 2010, ele informa que 

a corrida de Trilha e Montanha está integrado oficialmente no Atletismo desde 2015, a primeira norma 

CBAt (norma 15) foi aprovada este ano (2022). 

Principais entidades World Athletics (WA), World Mountain (WMRA), International Association Of 

Ultrarunners (IAU), International Trail (ITRA), elas realizam eventos anuais. 

 

Diferenças entre corrida em Montanha e Corrida em Trilha: 

 

* Montanha (WMRA) 

- Basicamente são as regras montanhas 10 e 12km para o adulto, no sub-18 a distância é entre 5 a 

6 km e a maior distância até 42km, regras 57 WA e Norma 15 CBAt; 

- Não é permitido nenhum tipo de equipamento, somente o fornecido pela organização. 

 

* Trilha (ITRA) 

- Distância por categoria (classe) que é realizado através do Esforço X KM; 

- O atleta pode levar seu equipamento, obrigatório levar celular, manta térmica; 

- Mundial normalmente acima de 40km (anos pares 80km e anos pares 50km). 

 

* Ultramaratona (IAU) 

- Realiza as provas 24 horas, 50km e 100km. 

 

A partir de 2021 a WA organizou Campeonato Mundial unificado as três entidades em um evento de 

três dias, seus próximos Campeonatos Mundiais irão acontecer de 2 em 2 anos. 

 

Rodrigo pergunta ao Togumi, como a CBAt irá agir com as competições locais e Togumi respondeu 

que será através de chancela. 

 

Claudio diz que a Norma 15 vai regularizar as corridas e vai fazer com que as delegações sejam 

sustentáveis, ajudando com a verba de utilização nas delegações, sendo revertida a verba para o 

desenvolvimento da modalidade, exemplo disso, são os Jogos Olímpicos de Paris em 2024 que a 

Maratona será aberta ao público. 



 

 

 

 

 

8. Campeonato Mundial de Trilha e Montanha - Insbruck, AUT (06 a 10/07) 

Togumi sugere levar atletas para as corridas de Long Trail e Short Trail: 

- 3 primeiros colocados de uma prova seletiva de cada sexo para compor a delegação; 

- 1 vaga por sexo através de análise técnica. 

Existe um Ranking Itra www.itra.run para ter uma noção. 

Todos perguntaram como iria escolher uma prova como seletiva, Claudio disse que teria que 

passar por alguns passos para determinar, conforme dinâmica: 

- Chamamento aberto aos organizadores (caso haja tempo); 

- Divulgação dos eventos selecionados filiada a ITRA para determinar a prova que será 

considerado como seletiva. 

Jorge diz que não temos tempo para o chamamento até março, então solicitou ao Togumi 

que escreva uma sugestão para apresentar ao Conselho pensando nas 3 competições 

existes e ranking. 

 

Claudio informa que na última quarta-feira (07/12/2022) em reunião da WA deixou claro que 

a partir de 1 de janeiro as Federações Nacionais que irão validar todas corridas em seu país, 

sem esta validação nenhuma competição será homologada. 

 

Todos concordaram, com a apresentação futura do critério. 

Apresentação de Troféu de Melhor Federação do Mundo 

As 16h45 Wlamir apresentou o troféu de melhor Federação de Atletismo do ano de 2022 e disse que 

com muito orgulho apresento a este Conselho que corresponde a todos os setores da Entidade e 

que todos vocês fazer parte, parabéns a todos e todas. 

 

Pré inauguração a Biblioteca Professor Doutor Fernando Roberto de Oliveira 

As 16h50 o Wlamir realizou a pré inauguração da Biblioteca, que foi uma homenagem ao treinador 

que deixou (2019) um legado no trabalho de formação do Atletismo mineiro e brasileiro e de inclusão 

social pelo esporte e a educação juntos, participaram desta homenagem todos presentes na reunião 

do Conselho Técnico, mais os treinadores Clodoaldo Lopes do Carmo e Rodrigo Dario, que tinham 

ligação com Fernando e o mineiro Eduardo Ribeiro Moreira que começou no CRIA Lavras. 

 

Togumi retirou-se da reunião as 17h15, após o termino da pré inauguração. 

http://www.itra.run/


 

 

 

 

9. Campeonato Sul-Americano de Meia Maratona - Santa Cruz de La Sierra, BOL (02/07) 

Foi apresentado a previsão da delegação e o critério.  

Todos concordaram, conforme abaixo. 

 

 Previsão de delegação com até: 2 atletas e 2 oficiais. 

 Critério: Serão convocados 1 (um) atleta no masculino e 1 (um) atleta no feminino 

melhores colocados no Ranking Brasileiro da prova no período de 02 de abril de 2022 

a 02 de abril de 2023 (*). 

* Em caso de desistências, será convocado o próximo do ranking, no período, até o 

3° colocado. 

 

10. Campeonato Pan-Americanos Sub-20 – Mayaguez,  PUR (04 a 06/08) 

Foi apresentado a previsão da delegação e o critério, depois de diversas “discussões” nos 

critérios, chegou ao um consenso. 

Devido a discussão de convocação do Campeonato Ibero Americano diminuímos a 

Delegação e readequamos os critérios  

 

Todos concordaram, conforme abaixo. 

 Previsão de delegação com até: 20 atletas e 11 oficiais. 

 Critério: Serão convocados até 20 atletas, respeitando o limite de 02 (dois) atletas 

por prova, considerando os critérios: 

 Atletas posicionados na primeira colocação no Ranking Pan-Americano no 

período de 1º de janeiro a 09 de julho de 2023, independente de naipe; 

 Atletas posicionados na segunda colocação no Ranking Pan-Americano no 

período de 1º de janeiro a 09 de julho de 2023; 

  Atletas posicionados na terceira colocação no Ranking Pan-Americano no 

período de 1º de janeiro a 09 de julho de 2023; 

 Revezamentos classificados até a quarta colocação no Ranking Pan-

Americano no período de 1º de janeiro a 09 de julho de 2023; 

 Atletas posicionadas até a sexta colocação no Ranking Pan-Americano no 

período de 1º de janeiro a 09 de julho de 2023; 

 

 Os revezamentos serão convocados da seguinte forma: 



 

 

 

- Revezamento 4x100m – Masculino e Feminino:  

 Será composta por 5 (cinco) atletas, em caso de classificação; 

 Serão convocados os 05 (cinco) melhores atletas posicionados no Ranking 

Brasileiro do período de 1º de janeiro a 09 de julho de 2023, sendo quatro 

atletas da prova de 100m e um atleta da prova de 200m.  

 

- Revezamento 4x400m – Masculino e Feminino:  

 Será composta por 4 (quatro) atletas, em caso de classificação; 

 Serão convocados os 04 (quatro) melhores atletas posicionados no Ranking 

Brasileiro do período de 1º de janeiro a 09 de julho de 2023 na prova dos 400m.  

 

11. Campeonato Mundiais de Atletismo Adulto – Budapeste, HUN (19 a 27/08)  

Foi apresentado a previsão da delegação e o critério, Claudio disse que na reunião a WA, 

eles informaram que pretendem deixar 50% das vagas por índice e 50% por ranking, Claudio 

informa que aconteceu uma mudança importante na vaga do campeão de área, agora a 

vaga só será efetivada no caso de a marca ser expressiva, Jorge apresentou a frase em 

inglês para não ter dúvida. Entendemos o atleta que ganhar o campeonato de área, só irá 

conseguir a vaga, se ele estiver como primeiro do ranking da área. 

Jorge diz que referente ao revezamento 4x100m, vamos apresentar uma proposta para 

rediscutir. 

 

Todos concordaram, conforme abaixo. 

 Previsão de delegação com até: 60 atletas e 24 oficiais. 

 Critério: Serão convocados os atletas que atendam aos critérios exigidos pela WA 

(índices/cota), até o máximo de 3 (três) atletas por prova, nos períodos determinados 

pela organização para cada prova. 

 Períodos de obtenção do índice: 

 Maratona e Marcha 35 km: 01/12/21 a 30/05/23;  

 Marcha 20 km, 10.000m e Combinadas: 31/01/22 a 30/07/23; 

 Demais provas: 31/07/22 a 30/07/23. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Índices: 

 

 

 

 

 Em caso de mais de 3 (três) atletas com índices, o critério de desempate será o próprio 

índice, ficando em primeiro o melhor índice e assim sucessivamente.  

 Da mesma forma, as vagas com base nas cotas não preenchidas pelos índices, serão 

preenchidas com base no ranking de pontos da WA, de acordo com a ordem 

estabelecida no mesmo.  

 Campeões de Area: 



 

 

 The Area Champions in all individual events (except for the Marathons) on 

condition that there is no better entry (by World Rankings) or another athlete 

from the same Area in the same event. The Member Federation of the Area 

Champion will have the ultimate authority to enter the athlete or not, based on 

its own selection criteria.   

 

 Os revezamentos serão convocados da seguinte forma: 

- Revezamento 4x100m – Masculino e Feminino:  

 Será apresentado à parte. 

 

- Revezamento 4x400m – Masculino e Feminino:  

 Será composta por 4 (quatro) atletas, em caso de classificação; 

a) Atletas com índice nas provas de 400m rasos; 

b) Atletas qualificados pela cota nas provas de 400m rasos; 

c) As demais vagas serão preenchidas pelos melhores colocados no 

Troféu Brasil da prova dos 400m rasos. 

 

- Revezamento 4x400m Misto:  

 Será composta por 4 (quatro) atletas sendo 2 (dois atletas de cada gênero), 

em caso de classificação; 

a) Atletas com índice nas provas de 400m rasos; 

b) Atletas qualificados pela cota nas provas de 400m rasos; 

c) As demais vagas serão preenchidas pelos melhores colocados no 

Troféu Brasil da prova dos 400m rasos. 

 

12. Campeonato Ibero Americano Sub-18 – Lima, Peru (15 a 17/09) 

Foi apresentado a previsão da delegação e o critério, todos pediram o aumento de vagas 

Deraldo fica com receio da competição não acontecer e perdemos estas vagas. 

 

Todos concordaram, conforme abaixo. 

 Previsão de delegação com até: 20 atletas e 8 oficiais. 

 Critério: Será definido. 

 

 

 



 

 

 

13. Campeonato Mundiais de Corrida de Rua – Riga, LAT (30/09 a 01/10) 

Foi apresentado a previsão da delegação e o critério, Claudio apresentou documento da WA 

como será a competição e também informou que teremos o Campeonato Brasileiro. 

 

Todos concordaram, conforme abaixo. 

 Previsão de delegação com até: 12 atletas e 4 oficiais. 

 Critério: Milha  

 Será convocado o 1º colocado de cada gênero nos Campeonatos Brasileiros 

de Corrida de Rua da prova 

 Critério: 5km 

 Será convocado o 1º colocado de cada gênero nos Campeonatos Brasileiros 

de Corrida de Rua da prova 

 Critério: Meia Maratona 

 Serão convocados os 02 (dois) primeiros colocados, de cada gênero, nos 

Campeonatos Brasileiros de Corrida de Rua; 

 Serão convocados os 02 (dois) primeiros colocados, de cada gênero, nos 

Rankings Brasileiro Masculino e Feminino. 

 

14. Jogos Desportivos Pan-Americanos – Santiago, CHI (20/10 a 05/11)  

Foi apresentado a previsão da delegação e o critério, Jorge informa que é uma competição 

muito importante. 

Apresentado os atletas com vaga garantida dos Jogos Pan-Americanos Cali 2021 com 7 

atletas e das possíveis vagas com os campeões dos Jogos Sul-Americanos (12 atletas) e os 

campeões dos Campeonatos Sul-Americanos (que irá acontecer). 

Neilton apresentou no geral como as vagas são distribuídas e que na teoria os números de 

vagas apresentadas se perdem 6 vagas.  

Ouve uma “discussão” referente a termos três atletas com direito (Ranking, campeão Jogos 

Sul-Americanos e Campeonatos Sul-Americanos).  

Foi sugerido por todos que no caso de termos 3 atletas com vagas e como só pode participar 

com 2 atletas, vamos convocar os 2 atletas melhores colocados no Ranking Brasileiro 2023. 

 

Jorge informa que os demais assuntos serão retomados no próximo dia a partir das 9h 

As 20h35 encerrou a reunião. 



 

 

 

Retomamos a reunião às 09:05. 

 

Dia: 11 de dezembro de 2022  

Horário de Início: 09:05 

Horário do Termino: 12:20 

 

Nesta reunião as seguintes pessoas estavam presentes no período da manhã: 

 

Jorge José Bichara Diretor do Departamento Técnico 

Anne Gabriele Freitas de Paula Departamento Técnico 

Fabiano de Almeida Paiva Departamento Técnico 

Arnaldo de Oliveira Silva Representantes da Área Técnica 

Neilton Salvador Alfano Moura Representantes da Área Técnica 

Cisiane Dutra Lopes Representantes dos Atletas 

Pedro Honório Nascimento Representantes dos Atletas 

Maria Magnólia Sousa Figueiredo Representante das Federações 

Sonia Ficagna Representantes dos Treinadores 

Rodrigo Alexandre Weber Representantes dos Treinadores 

Josilene da Silva Representantes dos Árbitros 

Florenilson Itacaramby de Almeida Representantes dos Árbitros 

 

Jogos Desportivos Pan-Americanos – Santiago, CHI (20/10 a 05/11)  

Jorge recomeça a reunião apresentando o texto do critério de convocação para os Jogos 

Pan-Americanos Chile 2023, foram solicitados alguns ajustes. 

 

Todos concordaram, conforme abaixo. 

 Previsão de delegação COB com até: 46 atletas e 14 oficiais. 

 Critério: De acordo com a organização do evento, serão utilizados o ranking Pan-

Americano e eventos continentais para definição das equipes participantes. A CBAt 

realizará acompanhamento e avaliação dos Rankings Pan-Americano e Brasileiro, 

visando a formação da equipe nacional no evento, considerando como fator de 

definição o Ranking Brasileiro de 2023 até a data limite definida pelo Comitê Olímpico 

do Brasil – COB, realizando análise de cada prova individualmente. 



 

 

 Serão convocados até 2 (dois) atletas por prova individual, dentro do limite de vagas 

destinadas ao Brasil, desde que estejam no Ranking de Área Pan-Americana, 

conforme cota abaixo: 

 

 

 Cotas: 

 



 

 

 

 Os revezamentos serão convocados da seguinte forma: 

- Revezamento 4x100m – Masculino e Feminino:  

 Será apresentado à parte. 

 

- Revezamento 4x400m – Masculino e Feminino:  

 Será composta por 5 (cinco) atletas, em caso de classificação; 

 As vagas serão preenchidas pelos melhores colocados no Ranking Brasileiro 

da prova dos 400 rasos, no período de 1º de janeiro de 2023 a 17 de setembro 

de 2023 

 

- Revezamento 4x400m Misto:  

 Será composta por 6 (seis) atletas, sendo 3 (três atletas de cada gênero) em 

caso de classificação; 

 As vagas serão preenchidas pelos melhores colocados no Ranking Brasileiro 

da prova dos 400 rasos, no período de 1º de janeiro de 2023 a 17 de setembro 

de 2023. 

 

 Situações especiais: 

I. Campeões Jogos Pan Americanos Junior Cali 2021  

 Serão convocados os atletas medalhistas de ouro nos Jogos Pan-Americanos 

Junior (Cali 2021), que se classificaram diretamente: 

1) Erik Felipe Barbosa – 100m 

2) Chayenne Pereira Silva – 400m com barreiras 



 

 

3) Mirelle Silva Leite – 3000m com obstáculos 

4) Isabel Demarco Quadros – Salto com vara 

5) Pedro Henrique Nunes – Lançamento do Dardo 

6) Alencar Chagas – Lançamento do Martelo 

7) Jose Ferreira Santana - Decatlo 

 

II. Campeões Jogos Sul Americanos   

 De acordo com Nota Oficial 123/2022, publicada em 10 de agosto de 2022:  

Segundo o regulamento da competição, os campeões dos Jogos Sul-

Americanos estarão automaticamente classificados para os Jogos Pan-

Americanos Santiago 2023. A CBAt, porém, observando prerrogativa desse 

mesmo regulamento e em acordo com o Comitê Olímpico do Brasil – COB, 

reserva seu direito de convocação desse atleta para os Jogos Pan-Americanos 

de 2023, desde que ele cumpra os critérios de convocação a serem 

estabelecidos pela CBAt para o ano de 2023.  

 

Link: https://www.cbat.org.br/novo/?pagina=resultdoc&id=2810 

 

 Atletas campeões 

1) Ana Carolina de Jesus Azevedo – 100m 

2) Valdileia Martins – Salto em Altura 

3) Leticia Oro Melo – Salto em Distância 

4) Gabriele Sousa Santos – Salto Triplo 

5) Izabela Rodrigues da Silva – Lançamento do Disco 

6) Viviane Santana Lyra – 35km Marcha Atlética 

7) Lucas Rodrigues da Silva – 200m 

8) Eduardo dos Santos Rodrigues de Deus – 110m com barreiras 

9) Thiago Julio Souza Alfano Moura – Salto em Altura 

10) Welington Silva Morais – Arremesso do Peso 

11) Luiz Mauricio Dias da Silva – Lançamento do Dardo 

12) Caio Oliveira de Sena Bonfim – 35km Marcha Atlética 

 

 

 

 

https://www.cbat.org.br/novo/?pagina=resultdoc&id=2810


 

 

III. Vagas x Cotas 

 Caso o número de atletas classificados pela posição no Ranking Pan-

Americano supere a cota de vagas determinada pelo Comitê Olímpico 

Brasileiro para o Atletismo, serão convocados os atletas melhores 

classificados no Ranking Pan-Americano de Atletismo no período acima, até o 

limite da cota do COB, desde que estejam nas primeiras posições do Ranking 

Brasileiro 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regulamentos 

Jorge informa que irá mostrar os pontos críticos dos regulamentos de competição de 2022, muitos 

sinalizados pelo Conselho, e vamos aprovar ponto a ponto. 

 

1- Inserção de prova de 4x100m – Campeonatos Brasileiros Sub-18 

Todos concordaram. 

 

2- Liberação de vagas no Troféu Brasil para Federações ou clubes  

 Após “discussão” o Conselho aceita liberar vagas, o número está em aberto. 

Todos concordaram. 

 

3- Prova de 35km de Marcha Atlética no Troféu Brasil 2023 

 Jorge informa que a prova de 35km no Troféu Brasil não vale como índices ou pontos 

para o Mundial, fazemos ou não? O Conselho afirma que tem que ter a prova, surgiu a 

sugestão de tirar esta prova do Troféu Brasil e realizar a parte entre os dias 27 ou 28 

de maio. 

Sugestão: realizar a prova no dia 27 ou 28/05 e todos concordaram. 

 

4- Índices para o Troféu Brasil  

 Será realizada nova análise e enviada posteriormente. 

 

5- Alteração de competições estaduais no calendário (datas, categorias, local, entre 

outros)  

 Foi lido o comunicado WA para ciência de todos. 

 

6- Convergência do campeão do campeonato brasileiro da categoria com o primeiro 

colocado do Ranking Brasileiro para efeito de convocação  

Ajustado. 

 

7- Contabilizar para efeito de convocação a 2ª melhor marca (Ranking) das provas do 

salto horizontal 

 Será enviado uma Nota Oficial para as Federações informando que a partir de 2023 

iremos registrar a segunda, quando a primeira marca estiver com o vento acima do 

permitido.  



 

 

 

Todos concordaram com o lançamento a partir de 2023, porém, devemos considerar 

os resultados obtidos em 2022 homologados pela WA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Temas Livres 

(Temas sugeridos para que futuramente venha fazer parte da pauta, nesta reunião sem válida) 

 

1. Proposta de limitação nos brasileiros de categorias (sub-16, sub-18) com inclusão de índices de 

participação 

 Objetivo: aumento do nível técnico 

2. Proposta regionalização dos Campeonatos Brasileiros  

3. Proposta da realização de competição nacional subdividida em níveis de desempenho 

 Dentro deste item os conselheiros ponderam que as  

 

4. Reunião do Conselho para revisão das normas  

 Objetivo: revisar normas ultrapassadas, exemplo as normas 5 e 12. 

 

5. Aumento da realização de cursos de formação e capacitação (treinadores, árbitros e gestão) da 

WA 

Neste item os conselheiros solicitam a maior realização de cursos de treinadores, árbitros e de 

formação e fomento do Atletismo. Sendo chamada a atenção também para a realização de curso de 

marcha nacional e internacional de forma urgente, assim como a atualização das regras para os 

árbitros. 

 

6. Critério de convocação de árbitros e treinadores 

 

7. Aumento do nível técnico do fundo no Brasil 

 Temos de estudar para melhor esta situação. 

 

8. Aumento de cursos de formação e capacitação de Marcha Atlética 

 

Nos itens 9 a 13, o objetivo das propostas sugeridas é o maior fomento a participação das temáticas 

femininas dentro do esporte 

9. Fomentar o aumento de treinadoras dentro da modalidade  

 

10. Calendário de Liderança Feminina 

 

11. Realizar dentro de eventos stand feminino em conjunto com o Comitê Feminino da CBAt 



 

 

 

 

12. Palestras virtuais com temáticas femininos 

 

13. Camping de Treinamento Feminino 

 

14. Maior controle sobre registros de treinadores na CBAt, identificando os profissionais que possuem 

Licenciatura, Licenciatura Plena, Bacharelado e Provisionado  

 Dentro deste item há a solicitação do cadastro da carteirinha CREF dos profissionais. 

 

15. Verificar realização dos cursos de Assédio e Abuso do COB por todos os treinadores participantes 

da Delegação 

 Maior cobrança da realização dos cursos obrigatório do COB por parte da equipe técnica. 

 

16. Delegados técnicos indicados para provas devem atuar em competições estaduais na mesma 

proporção que é exigida para fazer prova de mudança de categoria 

 Revisão da indicação para eventos de delegados não atuantes. 

 

17. Incompatibilidade de Delegado Técnico com outra função dentro da competição (evitar conflito 

de interesses) 

 Delegados convocados para exercer a função deverão ficar apenas com esta, não podendo 

exercer outras funções 

 

18. Formação de Conselho Técnico formado por treinadores e separado por grupo de provas 

 

19. Divulgar com antecedência as provas do Desafio CBAt/CPB 

 

20. Incluir as provas de revezamento no GP e no Troféu Adhemar  

 

21. Efetivar a função de Coordenador de Revezamento, não só para o Adulto, mas para as demais 

categorias 

 

22. Cadastro real de treinadores dos respectivos atletas, independente do Clube 

 



 

 

 

23. Limitação de convocação de treinadores em delegações  

 

24. Revisar critérios de convocação de treinadores de delegações 

 Melhor descrição dos critérios de convocação de treinadores 

 

25. Critérios de cursos nível 1 e 2 para árbitros e treinadores 

 

- Camping de Treinamento durante as férias escolares 

 Porque atletas e treinadores tem dificuldades em se ausentar das escolas no decorrer do 

ano. 

 

- Lista de calçados WA 

 Foi informado como ocorreu nos Mundiais de Oregon e Cali, a organização fiscaliza os 

calçados ao termino da prova selecionando alguns atletas e sobre denúncia no prazo de 

30 minutos após o anuncio do resultado oficial. 

 

 

 

Jorge, agradece a participação de todos os integrantes e finaliza as 12h20. 

 

 

 

 


