
 

 

Critérios de Convocações 2023 
  

   

  Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo Sub-20 – Bogotá, COL (19 a 21/05)  
Serão convocados até 60 atletas, respeitando o limite de até 2 atletas por prova conforme 
abaixo:    

 O campeão de cada prova individual nos Campeonatos Brasileiros Loterias 
Caixa de Atletismo Sub-20 de 2023 - masculino e feminino (*);   

 O primeiro colocado no Ranking Brasileiro em cada prova individual – 
masculino e feminino, 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 
Sub-20, dentro deste mesmo período, até o máximo de 60 atletas na 
delegação (**).  

* Caso o campeão dos Campeonatos Brasileiros Loterias Caixa de Atletismo Sub-20 - 2023 
seja o primeiro colocado do Ranking Brasileiro Sub-20 no período 1° de janeiro de 2023 a 
09 de abril de 2023, será convocado o vice-campeão desse campeonato.  

** Em caso de desistências, será convocado o próximo colocado dos Campeonatos 
Brasileiros Loterias Caixa de Atletismo Sub-20 - 2023, até o 3° colocado.  

  
Os revezamentos serão convocados da seguinte forma:  

  
Revezamento 4x100m - Masculino e Feminino:   

 Cada equipe será composta por 05 (cinco) atletas:  
 Atletas convocados nas provas de 100m e 200m, seguindo o critério de 

convocação das provas individuais;  
Melhores atletas colocados na prova de 100m nos Campeonatos Brasileiros 
Loterias Caixa Sub 20 2023 para completar a equipe de 05 (cinco) atletas, 
desde que atendam os critérios mencionados acima. 

  
Revezamento 4x400m - Masculino e Feminino:   

 Cada equipe será composta por 04 (quatro) atletas:  
Serão convocados o campeão e vice-campeão da prova dos 400m rasos, o 
campeão dos 400m com barreiras (prova individual) dos Campeonatos 
Brasileiros Loterias Caixa de Atletismo Sub-20 de 2023 e o 1º colocado na 
prova dos 400m rasos no Ranking Brasileiro Sub-20 2023 no período de 1º de 
janeiro a 09 de abril de 2023;  
Atletas convocados para o evento em outras provas individuais, poderão 
compor as equipes de revezamentos, caso seja necessário. 

* Caso ocorra duplicidade de atletas, será(ão) convocado(s) o(s) subsequente(s) das provas 
de 400m dos Campeonatos Brasileiros Loterias Caixa de Atletismo Sub-20 - 2023 até 
completar o total de 4 (quatro) atletas por equipe de revezamento;  

 


