
 

        

 

 

NOTA OFICIAL Nº 001/2022 

 

SEÇÃO 1 – PRESIDÊNCIA 

 

Não há. 

SEÇÃO 2 – ADMINISTRAÇÃO 

 

Não há. 

SEÇÃO 3 – ÁREA TÉCNICA 
 

1. Campeonatos Sul-Americanos de Marcha Atlética 
05 e 06 de fevereiro de 2022 – Lima, PER  

    Serão convocados por categoria, 4 (quatro) atletas no masculino e 4 (quatro) atletas no 

feminino. Os primeiros colocados do ranking brasileiro 2021 e os 3 (três) primeiros colocados 

na Copa Brasil de Marcha Atlética 2022, em cada gênero, nas provas e categorias abaixo:  

● Havendo duplicidade entre o líder do ranking e os 3 primeiros colocados da Copa 
Brasil de Marcha Atlética 2022, a vaga irá para o 4° colocado da Copa. 

● No caso do primeiro do ranking mudar de categoria, serão convocados os 4 
primeiros colocados da Copa Brasil de Marcha Atlética. 

 

Categoria Prova Gênero 

Adulto 20km Feminino/Masculino 

Adulto 35km Feminino/Masculino 

Sub-20 10km Feminino/Masculino 

Sub-18 10km Masculino 

Sub-18 5km Feminino 

 

2. Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo Indoor 
19 e 20 de fevereiro de 2022 – Cochabamba, BOL 

A ser definido após a publicação do regulamento oficial do Campeonato.  

3. Campeonatos Mundiais de Marcha Atlética por Equipes 
04 e 05 de março de 2022 – Mascate, OMA 



 

        

Serão convocados até quatro 4 (quatro) atletas melhores posicionados no Ranking Mundial por 

Pontos da WA, na categoria adulto. 

Na categoria Sub-20 será utilizado o Ranking Top List da WA, sendo convocados os 4 (quatro) 

atletas melhores ranqueados de cada gênero. A convocação de até 4 (quatro) atletas por 

categoria se dará desde que os mesmos apresentem os índices de participação.  

Serão utilizados os rankings publicados em 09/02/2022 para definir a equipe.  

4. Campeonatos Mundiais de Atletismo Indoor 
18 a 20 de março de 2022 – Belgrado, SRB 

I. Provas de Pista (exceto revezamento) 

a) As inscrições em provas de pista serão determinadas por uma combinação de atletas 
qualificados pelo índice e atletas melhores posicionados no Ranking de Pontos da WA 
(World Ranking), obedecendo as cotas de cada prova, determinadas pela World 
Athletics. 
 

b) Um máximo de 2 (dois) atletas por país poderá competir em cada prova. 
 

c) Em caso de mais de 2 atletas com índices, o critério para desempate será o próprio 
índice, ficando em primeiro o índice mais forte 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. 

 

II. Provas de Campo 

a) As provas do Salto em Altura e Salto com Vara serão realizadas como finais diretas com 
12 (doze) atletas começando em cada prova. As inscrições serão determinadas por uma 
combinação de atletas qualificados pelo índice e atletas melhores posicionados no 
Ranking de Pontos da WA.  

 
b) No salto em distância, salto triplo e arremesso de peso, os eventos serão realizados 

como finais diretas com 16 (dezesseis) atletas começando em cada prova. As inscrições 
serão determinadas por uma combinação de atletas qualificados pelo índice e atletas 
melhores posicionados no Ranking de Pontos da WA.  

 
c) Um máximo de 2 dois atletas por país poderá competir em cada prova. 
 

III. Provas Combinadas 

a) 12 (doze) atletas serão convidados no Heptatlo e no Pentatlo da seguinte forma: 
 

Categoria Prova Masculino Feminino Período 

Sub-20 10 Km 45:29 53:34 01/01/21 a 07/02/22 

Adulto 20 Km 01:29:03 01:37:47 01/01/21 a 07/02/22 

Adulto 35 Km (50km) 03:01:436 

(04:19:25) 

03:35:014 

(05:07:28) 

01/01/21 a 07/02/22 



 

        

i. Vencedor do WA Challenge de Provas Combinadas de 2021; 
ii. 5 (cinco) melhores atletas das Listas de Outdoor de 2021 (em 31 de dezembro 

de 2021), limitados a um (1) atleta por país;; 
iii. 5 (cinco) melhores atletas das Listas Indoor de 2022 (em 01 de março de 2022) 
iv. 1 (um) atleta que pode ser convidado a critério da WA. 

 

b) No total, serão convidados 2 (dois) atletas do gênero masculino e 2 (dois) atletas do 
gênero feminino por país. Em caso de recusas ou cancelamentos, os convites serão 
estendidos aos próximos atletas classificados, respeitando as condições acima. 

 

IV. Índices 

Os índices exigidos pela WA devem ser obtidos no período de 01 de janeiro de 2021 a 07 

de março de 2022, até o máximo de 2 (dois) atletas por prova, prevalecendo sempre, 

quando for o caso, os índices obtidos em pista coberta, exceto provas combinadas que 

deverão seguir o disposto no item III acima. 

 

Cota por 

prova 

Masculino 
Provas 

Feminino 
Cota por 

prova Indoor Outdoor Indoor Outdoor 

56 6.63 
10.10 

(100m) 
60m 7.30 

11.15 

(100m) 
56 

30 46.50 45.00 400m 52.90 51.00 30 

18 1:46.70 1:44.00 800m 2:01.50 1:58.00 18 

18 

3:39.00 

3:55.00 

(milha) 

3:33.00 1.500m 
4:09.00 

4:28.50 (milha) 
4:02.00 18 

24 7:50.00 

7:40.00 

13:10.00 

(5000m) 

3.000m 8:49.00 

8:30.00 

14:50.00 

(5000m) 

15 

48 7.72 
13.40 

(110m) 
60m com Bar. 8.16 

12.85 

(100m) 
48 

12 2.34 Salto em Altura 1.97 12 

12 5.81 Salto com Vara 4.75 12 

16 8.22 Salto em Distância 6.80 16 

16 17.10 Salto Triplo 14.30 16 

16 21.10 
Arremesso do 

Peso 
18.30 16 

12 Sem índice 4x400m Sem índice 12 

 



 

        

5. Campeonatos Sul Americanos e Pan-Americanos de Cross Country 

27 de março de 2022 – Serra - ES, BRA 

Serão convocados 6 (seis*) atletas de cada gênero, por categoria, para as provas constantes 

do programa do evento, melhores classificados na Copa Brasil Loterias Caixa de Cross 

Country 2022, etapa Nacional, nas provas e categorias abaixo*:  

Categoria Prova Gênero 

Adulto 10km Feminino/Masculino 

Sub-20 8km Masculino 

Sub-20 6km Feminino 

Sub-18 6km Masculino 

Sub-18 4km Feminino 

 

*A convocação de 6 (seis) atletas por gênero, será em caráter excepcional, em virtude do 

evento ser no Brasil.  

 

A categoria Sub-18 disputará apenas o Campeonato Sul Americano de Cross Country. 

 

6. Campeonato Sul-americano de Milha 
02 de abril de 2022 – Montevideo - URU 

Será convocado 1 (um) atleta por gênero, melhores posicionados no ranking brasileiro, na prova 

de 1500 metros. O período de obtenção de ranking será de 01/06/21 à 21/02/22.  

* Em caso de desistências, serão convocados os próximos do ranking, no período, até o 

5°colocado. 

7. Campeonato Sul-americano de Corrida de Montanha e Trilha 
09 e 10 de abril de 2022 – Santiago, CHI 

A definir posteriormente. 

8. Jogos Sul-Americanos da Juventude Sub 18 
05 a 08 de maio de 2022 – Rosário - ARG 

Serão convocados até 12 (doze) atletas de cada gênero, já inscritos na lista larga do evento nas 

provas elencadas no manual da competição. Os critérios de convocação são: 

1) Atletas melhores classificados no Ranking Sul-Americano de 01/08/21 até a data de 
fechamento da delegação definida pelo COB/Comitê Organizador, a ser divulgada em nota 
oficial futuramente; 
 

2) Caso existam mais de 12 (doze) atletas classificados pelo critério anterior, será utilizado o 
ranking mundial, da World Athletics (Top List), considerando a data determinada pelo COB, 
Comitê Organizador.  
 

9. Campeonatos Ibero-Americanos de Atletismo 
20 a 22 de maio – La Nucia, ESP  



 

        

Os Índices serão incluídos oportunamente, quando da divulgação do Manual. 

Serão convocados os atletas brasileiros que tenham atingido o índice estabelecido pelos 

organizadores, no período de 01 de janeiro de 2021 a 17 de abril de 2022, em provas 

individuais, até o limite de 2 (dois) atletas por prova.  

No caso de mais de 2 atletas com índices, o critério será o próprio índice, ficando em primeiro 

o índice mais forte e assim sucessivamente. Em caso de empate, será considerado a segunda 

melhor marca para a definição da vaga. A convocação de atletas para a composição das 

equipes das provas de revezamentos será realizada da seguinte forma:  

Revezamento 4x100m e 4x400m masculino e feminino: 

As equipes serão compostas por 5 (cinco) atletas cada, notando-se o seguinte: 

Convocação direta de 4 (quatro) atletas, observando-se a seguinte ordem: 

a) Os atletas convocados para as provas individuais de 100m e 400m rasos, obrigatoriamente 
deverão compor a equipe; 

 
b) Para completar o número de 5 (cinco) atletas, serão convocados os atletas melhores 
classificados no Ranking Brasileiro de Adultos, das provas de 100m e 400m, no período de 01 
de janeiro de 2021 até 17 de abril de 2022; 

 

Revezamento 4 x 400 misto 
 

A equipe de Revezamento 4x400m misto, será composta por 6 (seis) atletas, 3 (três de cada 

gênero), e será definida da seguinte maneira:  

a) Atletas com índice nas provas de 400m; 
 

b) Caso as 6 (seis) vagas não sejam preenchidas conforme os itens acima, serão convocados 
os melhores atletas posicionados no Ranking Brasileiro dos 400m até que se completem as 
vagas. 

 

10. Campeonato Sul-americano de Maratona 
22 de maio de 2022 – Assuncion, PAR 

Serão convocados 2 (dois) atletas, 1 (um) de cada gênero, com base no Ranking Brasileiro 

da prova, no período de 01/06/21 à 15/04/22.     

 

* Em caso de desistências, será convocado o próximo do ranking no período, até o 5°colocado. 

11. Jogos Mundiais Universitários 
01 a 07 de julho de 2022 – Chengdu, CHN 

 

A definir posteriormente. 

 

12. Campeonatos Mundiais de Atletismo  
15 a 24 de julho de 2022 – Eugene, EUA 

Serão convocados os atletas que atingirem os índices exigidos pela WA, abaixo informados, 

até o máximo de 3 (três) atletas por prova, nos períodos determinados pela organização para 



 

        

cada prova (maratona e marcha 35 km: 30/11/20 a 29/05/22; marcha 20 km, revezamentos e 

combinadas: 27/12/20 a 26/06/22; e de 27/06/21 a 26/06/22 para as demais provas.  

Cota por 

prova 
Marca (M) Provas Marca (F) 

Cota por 

prova 

48 10.05 100m 11.15 48 

56 20.24 200m 22.80 56 

48 44.90 400m 51.35 48 

48 1:45:20 800m 1:59.50 48 

45 3:35.00 1.500m 4:04.20 45 

42 13:13.50 5.000m 15:10.00 42 

27 27:28.00 10.000m 31:25.00 27 

45 8:22.00 3.000m com obstáculos 9:30.00 45 

40 13.32  110m / 100m com barreiras 12.84 40 

40 48.90 400m com barreiras 55.40 40 

60 1:21:00 20km Marcha Atlética 1:31:00 60 

60 2:33:00 (3:50:00) 35k km (50km) Marcha Atlética 
2:54:00 

(4:25:00) 
60 

32 2.33 Salto em Altura 1.96 32 

32 5.80 Salto com vara 4.70 32 

32 8.22 Salto em Distância 6.82 32 

32 17.14 Salto Triplo 14.32 32 

32 21.10 Arremesso do Peso 18.50 32 

32 66.00 Lançamento do Disco 63.50 32 

32 77.50  Lançamento do  Martelo 72.50 32 

32 85.00 Lançamento do Dardo 64.00 32 

24 8.350 Decatlo / Heptatlo 6.420 24 

100 2:11:30 Maratona 2:29:30 100 

16 --- 4x100m --- 16 

16 --- 4x400m --- 16 

16 --- 4x400m Misto --- 16 

 

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 poderão ser levados desde que, em 

provas autorizadas pela WA e nas seguintes condições: 



 

        

a) Não ocupem vaga em prova com 3 (três) atletas com índice; 

 

b) Tenham sido autorizados pela WA, nas provas que requeiram tal autorização; 

 

c) Atendam o índice técnico estabelecido pelo Conselho Técnico, com base na média da 16ª colocação 

nos mundiais de Londres e Doha e nos Jogos Olímpicos de Tóquio, conforme tabela abaixo. 

Provas M F 

100 m 10,17 11,22 

200 m 20,53 23,09 

400 m 45,28 51,67 

800 m 01:45,91 02:01,07 

1500 m 03:37,59 04:08,33 

5000 m 13:38,35 15:15,38 

10000 m 28:11,42 31:59,63 

3000 m obstáculos 08:22,87 09:33,38 

110/100 m barreiras 13,58 12,94 

400 m barreiras 49,54 55,88 

Salto altura 2,27 1,90 

Salto com vara 5,62 4,45 

Salto distância 7,85 6,48 

Salto triplo 16,68 14,00 

Arremesso peso 20,40 17,68 

Lançamento disco 62,47 59,53 

Lançamento martelo 74,31 68,91 

Lançamento dardo 80,61 60,35 

Decatlo/Heptatlo 7611,00 6071,67 

 

A equipe de Revezamento 4x100m, será composta por 5 (cinco) atletas e definida conforme abaixo:  

a) Atletas com índice nas provas de 100m  
 

b) Caso as 5 (cinco) vagas não sejam preenchidas considerando os itens acima, serão convocados 
os melhores atletas posicionados no Troféu Brasil 2022 até que se completem as vagas. 

 

A equipe de Revezamento 4x400m, será composta por 5 (cinco) atletas e definida da seguinte 

forma:  

a) Atletas com índice nas provas de 400m  
 

b) Caso as 5 (cinco) vagas não sejam preenchidas considerando os itens acima, serão convocados 
os melhores atletas dos 400m que tenham disputado o Troféu Brasil 2022 até que se completem 
as vagas. 

 

A equipe de Revezamento 4x400m misto, será composta por 6 (seis) atletas, 3 (três de cada 

gênero), e definida da seguinte maneira:  



 

        

a) Atletas com índice nas provas de 400m  
 

b) Caso as 6 (seis) vagas não sejam preenchidas conforme os itens acima, serão convocados os 
melhores atletas dos 400m que tenham disputado o Troféu Brasil 2022 até que se completem 
as vagas 

 
13. Campeonatos Mundiais de Atletismo Sub-20 

02 a 07 de agosto de 2022 – CALI, COL 

Serão convocados os atletas que atingirem os índices exigidos pela WA, abaixo informados, 

até o máximo de 2 (dois) atletas por prova, no período de 01 de outubro de 2021 até 18 de 

julho de 2022, desde que estejam dentro da cota de cada prova: 

Cota por 

prova 
Marca (M) Provas Marca (F) 

Cota por 

prova 

64 10.60 100m 11.90 64 

64 21.40 200m 24.40 64 

56 47.60 400m 55.20 56 

48 1:51.00 800m 2:09.00 48 

45 3:48.50 1.500m 4:29.00 45 

20 8:15.00 3.000m 9:32.00 20 

18 14:15.00 5.000m 16:40.00 18 

30 9:08.00 3.000m com obstáculos 10:36.00 30 

56 14.20 110m / 100m com barreiras 14.20 56 

56 53.20 400m com barreiras 1:01.00 56 

34 43:50.00 10.000m Marcha Atlética 50:40.00 34 

28 2.15 Salto em Altura 1.81 28 

28 5.05 Salto com vara 4.05 28 

28 7.55 Salto em Distância 6.12 28 

28 15.55 Salto Triplo 12.85 28 

28 18.20 Arremesso do Peso 14.50 28 

28 56.50 Lançamento do Disco 48.50 28 

28 68.30 Lançamento do  Martelo 57.50 28 

28 69.00 Lançamento do Dardo 50.00 28 

24 7050 Decatlo / Heptatlo 5300 24 

24 --- 4x100m --- 24 

24 --- 4x400m --- 24 

24 --- 4x400m Misto --- 24 

 



 

        

Podem competir apenas atletas de 16, 17, 18 ou 19 anos de idade em 31 de dezembro de 

2022 (nascidos em 2003, 2004, 2005 ou 2006).  

Pode competir 1 (um) atleta Sub-18 (nascido em 2005 ou 2006) no máximo em duas provas 

individuais e um revezamento. Se as duas provas individuais forem de pista, somente uma 

pode ser mais longa que 200m. 

As equipes de revezamentos serão convocadas desde que 2 (dois) atletas obtenham o índice 

exigido pela WA, em provas individuais a seguir: 

- 4x100m: 100m e 200m 

- 4x400m: 400m e 400m com barreiras 

A equipe de Revezamento 4x100m, será composta por 5 (cinco) atletas e será definida 

conforme abaixo:  

a) 2 (dois) ou mais atletas com índice nas provas de 100m e/ou 200m;  
 

b) 1 (uma) vaga destinada ao atleta melhor classificado na prova de 100m do Campeonato 
Brasileiro Sub-20 de 2022; 

 

c) Caso as 5 (cinco) vagas não sejam completadas conforme mencionado nos itens acima, 
serão convocados os melhores atletas posicionados no Ranking Brasileiro dos 100m que 
tenham disputado o Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2022 até que se completem as 
vagas. 
 

A equipe de Revezamento 4x400m, será composta por 5 (cinco) atletas e será definida da 

seguinte maneira:  

a) 2 (dois) ou mais atletas com índice nas provas de 400m e/ou 400m com barreiras;  
 

b) 1 (uma) vaga destinada ao atleta melhor classificado na prova de 400m do Campeonato 
Brasileiro Sub-20 de 2022; 

 

c) Caso as 5 (cinco) vagas não sejam preenchidas conforme os itens acima, serão convocados 
os melhores atletas posicionados no Ranking Brasileiro dos 400m que tenham disputado o 
Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2022 até que se completem as vagas. 
 

A equipe de Revezamento 4x400m misto, será composta por 6 (seis) atletas, 3 (três de cada 

gênero), e será definida da seguinte maneira:  

a) 2 (dois) ou mais atletas com índice nas provas de 400m e/ou 400m com barreiras;  
 

b) 2 (duas) vagas destinadas aos atletas melhor classificado (a), em cada gênero, na prova 
de 400m do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2022; 

 

c) Caso as 6 (seis) vagas não sejam preenchidas conforme os itens acima, serão convocados 
os melhores atletas posicionados no Ranking Brasileiro dos 400m que tenham disputado o 
Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2022 até que se completem as vagas. 

 

14. Campeonatos Sul-americano de Meia Maratona 
21 de agosto – Buenos Aires, ARG 



 

        

Serão convocados até 4 (quatro) atletas no masculino e 4 (quatro) atletas no feminino, com 

base no ranking brasileiro da categoria, no período de 01/06/21 à 17/07/22.  

* Em caso de desistências, será convocado o próximo do ranking no período até o 8° colocado. 

15. Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo Sub-18 
9 a 11 de setembro de 2022 – São Paulo, BRA 

Serão convocados 2 (dois) atletas por prova singular. O primeiro colocado dos Campeonatos 

Brasileiros de Atletismo Sub-18 de 2022 em todas as provas individuais. A segunda vaga ficará 

para o atleta melhor posicionado no ranking brasileiro de 2022, no momento da convocação. 

Caso o primeiro colocado no Campeonato Brasileiro seja o primeiro do Ranking Brasileiro, 

segue-se o ranking, chamando o segundo colocado do Campeonato.  

A equipe de Revezamento 4x100m, será composta por 5 (cinco) atletas e será definida da 

seguinte forma:  

a) 3 (três) atletas das provas de 100m melhores colocados no Campeonato Brasileiro Sub-18 
de 2022;  

 

b) As 5 (cinco) vagas serão completadas pela convocação dos melhores atletas posicionados 
no Ranking Brasileiro de 2022 dos 100m que tenham disputado o Campeonato Brasileiro 
Sub 18 de 2022 até que se completem as vagas. 

 

A equipe de Revezamento 4x400m misto, será composta por 6 (seis) atletas, 3 (três) de cada 

gênero, e será definida conforme abaixo:  

a) 3 (três) atletas de cada gênero, melhores colocados no Campeonato Brasileiro Sub 18 de 
2022;  

 
16. Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo Sub-23 

30 de setembro a 02 de outubro de 2022 – Cascável, BRA 

Serão convocados 2 (dois) atletas por prova singular. O primeiro colocado dos Campeonatos 

Brasileiros de Atletismo Sub-23de 2022 em todas as provas individuais. A segunda vaga ficará 

para o atleta melhor posicionado no Ranking Brasileiro de 2022, no momento da convocação. 

Caso o primeiro colocado no Campeonato Brasileiro seja o primeiro do Ranking Brasileiro, 

segue-se o ranking, chamando o segundo colocado do Campeonato. 

A equipe de Revezamento 4x100m, será composta por 5 (cinco) atletas e será definida da 

seguinte maneira:  

a) 3 (três) atletas da prova de 100m melhores colocados no Campeonato Brasileiro Sub 23 de  
2022;  

 

b) As 5 (cinco) vagas serão completadas pela convocação dos melhores atletas posicionados    
no Ranking Brasileiro de 2022 dos 100m que tenham disputado o Campeonato Brasileiro 
Sub 23 de 2022 até que se completem as vagas. 

 
A equipe de Revezamento 4x400m, será composta por 5 (cinco) atletas e será definida da 

seguinte forma:  

a) 3 (três) atletas, melhores colocados na prova de 400m do Campeonato Brasileiro Sub-23 
de 2022;  

 



 

        

b) As 5 (cinco) vagas serão completadas pela convocação dos melhores atletas posicionados 
no Ranking Brasileiro de 2022 dos 400m que tenham disputado o Campeonato Brasileiro 
Sub 23 de 2022 até que se completem as vagas. 

 
A equipe de Revezamento 4x400m misto, será composta por 6 (seis) atletas, 3 (três) de cada 

gênero, e será definida conforme abaixo:  

a)  3 (três) atletas de cada gênero, melhores colocados no Campeonato Brasileiro Sub 23 de 
2022;  

 
17. Jogos Desportivos Sul-Americanos 

12 a 15 de outubro – Assunção, PAR 

A ser definido. 

18. Campeonatos Mundiais de Meia-Maratona 
13 de novembro – Yangzhou, CHN 

Serão convocados até quatro 4 (quatro) atletas no masculino e 4 (quatro) atletas no feminino, 
que atingirem o índice abaixo informado, estabelecido pelo Conselho Técnico da CBAt no 
período de 01 de janeiro de 2022 a 01 de setembro de 2022:  

a) masculino: 1:05.00  

b) feminino: 1:15.00  

Caso haja mais de 4 (quatro) com índice por gênero, serão convocados os atletas com os 
melhores resultados no período acima estabelecido, dentro do número de vagas. 

* Em caso de desistências, será convocado o próximo do ranking, no período, até o 8°. 

19. Campeonatos Mundiais de Corrida em Montanha e Trail 
22 de novembro – Chiang Mai, THA 

A ser definido. 

Critérios Gerais Adicionais 

Os índices devem ser obtidos em competições oficiais organizadas em conformidade com as 

Regras da WA e, se realizadas no Brasil, de acordo com as normas da CBAt, com a presença 

obrigatória do Delegado Técnico indicado por esta. No caso de competições promovidas por 

Federações filiadas, as mesmas devem constar em seus calendários oficiais, enviados para a 

CBAt, dentro do prazo determinado em Nota Oficial da entidade; 

Resultados obtidos em competições universitárias ou escolares somente serão aceitos pela CBAt 

com a presença obrigatória do Delegado Técnico indicado por esta, desde que haja solicitação do 

organizador para a CBAt e que a equipe de arbitragem que atue nas mesmas seja composta por 

árbitros devidamente registrados na CBAt, atuando pela federação estadual de Atletismo filiada à 

CBAt ou pela CBAt; 

Resultados obtidos em competições mistas em provas de campo (entre participantes masculinos e 

femininos), realizadas inteiramente em estádios serão aceitos, desde que haja autorização prévia 

da CBAt para a competição onde o atleta obteve o resultado, e também desde que cumpridas as 

exigências nas Regras Oficiais de Competição da WA. 

Para as provas de pista, até 800 m inclusive e revezamentos até 4x400 inclusive, serão aceitos 

somente resultados obtidos com cronometragem eletrônica. 



 

        

Resultados em competição indoor (recinto fechado) serão aceitos; 

Não serão convocados atletas com menos de 16 (dezesseis) anos de idade em 31 de dezembro 
de 2022 para todas as categorias, exceto para a categoria Sub-18, onde poderão ser convocados 
atletas que completarem 15 (quinze) anos de idade até 31 de dezembro de 2022; 

Não serão convocados atletas com menos de 18 (dezoito) anos de idade em 31 de dezembro de 

2022 nas provas de arremesso e lançamentos, Decatlo, 10.000m e 20 km Marcha Atlética nas 

delegações das categorias Sub-23 e Adulto; 

Não serão convocados atletas com menos de 20 (vinte) anos de idade em 31 de dezembro de 2022 

nas provas de Maratona e 35 km Marcha Atlética; 

Em todos os casos, os atletas convocados deverão estar fisicamente aptos para integrar as 
seleções brasileiras de Atletismo, comprovado por atestado médico enviado para a CBAt antes do 
embarque das delegações, conforme instruções já existentes. Os atletas convocados estarão 
sujeitos a realizarem testes físicos e clínicos antes do embarque e dependendo dos resultados de 
tais testes, poderão ser desligados das delegações. 

Todos os atletas convocados deverão apresentar para a CBAt o atestado técnico emitido pelo 
treinador antes do embarque das delegações. Neste atestado deverá estar descrito se o atleta vem 
treinando e está em condições físicas e técnicas de competir; 

Atletas convocados em uma determinada prova, poderão participar de uma segunda prova, desde 

que haja vaga na mesma, ficando a critério do treinador chefe tal participação, desde que não haja 

prejuízo técnico a este atleta em função de sua prova principal e para a qual o mesmo foi 

convocado.  

A definição da ordem das equipes de revezamento, dentre os atletas convocados, será de 
competência exclusiva dos respectivos treinadores da seleção, responsáveis pelo revezamento, 
em decisão colegiada entre os treinadores de todos os atletas convocados.  

A decisão final sobre a participação ou não de atletas em determinadas provas nos eventos 

internacionais, visando obtenção do melhor resultado possível, será de competência da Comissão 

Técnica presente no evento. 

Os critérios aprovados poderão sofrer modificações ou alterações nos regulamentos das 

respectivas competições, promovidas pela WA, COB, APA e Atletismo Sudamericano. 

Os casos excepcionais serão resolvidos pelo Conselho Técnico, em reunião extraordinária. 

II. Promoção de Categoria de Árbitros 

Informa-se que os árbitros abaixo, pertencentes ao quadro da Federação Catarinense de Atletismo, foram 
promovidos de categoria, em função de terem sido aprovados em avaliação realizada pela CBAt no dia 
11 de dezembro de 2021, na cidade de Itajaí, SC: 

 
a) Árbitros promovidos da Categoria “A” para a Categoria “B” (Nota Mínima: 7,50): 

 

CBAt Árbitro Nota 

5722 Adailton José Minatti 9,85 

6185 Adriana da Silva 8,35 



 

        

6854 Nelson Machado Pisoni 8,35 

4604 Samara Thays Zermiani 8,30 

3604 Bruno Caue Schweder 8,00 

6647 Fabio de Almeida Welter 7,75 

6236 Ricardo Rother 7,65 

 
b) Árbitros promovidos da Categoria “B” para a Categoria “C” (Nota Mínima: 8,00): 

 

CBAt Árbitro Nota 

3468 Eliane Aparecida LehmKuhl 8,65 

5913 Gabriel dos Santos Oppa 8,25 

 

Bragança Paulista, 07 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 
Cláudio Roberto de Castilho 

Diretor Executivo - CEO 
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