
 

 

Critérios de Convocações 2023 
  

   
 

 
  Campeonatos Mundiais de Atletismo Adulto - Budapeste, HUN (19 a 27/08)   

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.   

 Os Campeões de Área de todas as provas individuais (exceto para as Maratonas) 
estarão classificados caso não haja nenhum resultado melhor no Ranking Mundial 
ou de outro atleta da mesma área e da mesma prova. 

 
Se classificadas, as equipes de revezamentos serão convocadas da seguinte forma:  

  
Revezamento 4x100m - Masculino e Feminino:   

 Os critérios de classificação para os revezamentos 4x100m seguem em discussão 
e serão apresentados futuramente.  

  
 

Revezamento 4x400m - Masculino e Feminino:   
 Cada equipe será composta por 4 (quatro) atletas,  
 Atletas com índice nas provas de 400m rasos;  
 Atletas qualificados pela cota nas provas de 400m rasos;  
 As demais vagas serão preenchidas pelos melhores colocados no Troféu Brasil 

2023 da prova dos 400m rasos.  
  

Revezamento 4x400m Misto:   
 A equipe será composta por 4 (quatro) atletas, sendo 2 (dois atletas de cada 

gênero):  
 Atletas com índice nas provas de 400m rasos;  
 Atletas qualificados pela cota nas provas de 400m rasos;  
 As demais vagas serão preenchidas pelos melhores colocados no Troféu Brasil 

2023 da prova dos 400m rasos.  
  


