
 

 

Critérios de Convocações 2023 
  

   
 

    Campeonato Sul-Americano de Atletismo Adulto - São Paulo, BRA (28 a 30/07)  
  Serão convocados os atletas conforme os seguintes critérios:   

 O campeão de cada prova individual do Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa 
de Atletismo 2023 – masculino e feminino (*);  

 O primeiro colocado no Ranking Brasileiro de cada prova individual adulta – no 
masculino e no feminino, no período de 1º de janeiro de 2023 a 09 de julho de 
2023 (**).  

 
* Caso o campeão do Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa de Atletismo 2023 seja o 

primeiro colocado do Ranking Brasileiro no período mencionado acima, será convocado o 
vice-campeão da competição.  

**  Em caso de desistências, poderá ser convocado até o 5° colocado do Troféu Brasil    
Interclubes Loterias Caixa de Atletismo 2023. 

 
Os revezamentos serão convocados da seguinte forma:  

  
Revezamento 4x100m - Masculino e Feminino:   

 Cada equipe será composta por 5 (cinco) atletas:  
 Serão convocados o campeão e vice-campeão da prova dos 100m e o campeão 

da prova dos 200m rasos do Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa de Atletismo 
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) das provas 
de 100m do Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa de Atletismo 2023, até completar 4 
(quatro) atletas por equipe de revezamento;  

 
 A quinta vaga será definida pelo treinador responsável juntamente com o 

Departamento Técnico da CBAt, durante Camping de Treinamento especifico de 
preparação;  

 Camping de Treinamento: serão convidados a participar do camping de 
treinamento, os 4 (quatro) atletas convocados para os Campeonatos Sul-
americanos 2023, mais os 3 (três) colocados subsequentes nos 100m e 1 (um) 
colocado subsequente nos 200m do Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa de 
Atletismo 2023;  

 Importante: a participação no Camping de Treinamentos dos atletas convidados 
não configura convocação automática para os Campeonatos Sul-Americanos 
2023.  

  
Revezamento 4x400m - Masculino e Feminino:   

 Cada equipe será composta por 5 (cinco) atletas: 
 Serão convocados o campeão e vice-campeão da prova dos 400m rasos do 

Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa de Atletismo 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 (*).   



 

 

 Para as vagas de reserva nos revezamentos 4x400m e 4x400m misto, serão 
convocados os atletas subsequentes da prova dos 400m do Troféu Brasil 
Interclubes Loterias Caixa de Atletismo 2023;  

 Atletas convocados para o evento em outras provas individuais, poderão 
compor as equipes de revezamentos, caso seja necessário. 

*   Caso ocorra duplicidade de atletas, serão convocados os subsequentes das provas de  
400m do Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa de Atletismo 2023, até completar o total 
de 4 (quatro) atletas por equipe de revezamento.  

 
Revezamento 4x400m Misto:   

 A equipe será composta por 6 (seis) atletas:  
 Serão convocados os campeões da prova dos 400m rasos no masculino e 

feminino do Troféu Brasil de 2023;  
 Serão convocados também 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 (*).  

 Para as vagas de reservas nos revezamentos 4x400m misto, serão 
convocados os atletas subsequentes na prova dos 400m (masculino e 
feminino) do Troféu Brasil de 2023; 

 Os atletas convocados para o evento em outras provas individuais, poderão 
compor as equipes de revezamentos, caso seja necessário. 

* Caso ocorra duplicidade de atleta(s), será(ão) convocado(s) o(s) atleta(s) subsequente(s) 
dos 400m do Troféu Brasil, até completar o total de 6 (seis) atletas por equipe de 
revezamento.  

 


