
 

              

 

 
INSCRIÇÕES 

 
 

1. Elegibilidade de Atletas 
 

1.1. São condições para que o atleta participe da Copa: 
1.1.1. Ser Brasileiro 
1.1.2. Estar devidamente registrado e inscrito na CBAt pela entidade que está representando 

na competição; 
1.1.3. Estar dentro do limite de idade estabelecido para a categoria em que for inscrito; 
1.1.4. Não estar cumprindo penalidade imposta pela CBAt ou por suas filiadas; 
1.1.5. Apresentar a carteira de atleta expedida pela CBAt. 
1.1.6. Ter, efetivamente, resultados oficiais em provas combinadas de 01 de agosto de 2020 a 

31 de dezembro de 2021 (resultados finais e não em provas individuais integrantes de 
combinadas), comprovadamente, através de consulta ao arquivo de resultados da CBAt 
quando das inscrições. 
 

1.2.  A critério da CBAt, podem participar da Copa, atletas estrangeiros por ela convidados, até 
o máximo de 2 (dois) por prova. 
 

2. Provas e categorias 
 

2.1. São realizadas na Copa as seguintes provas, nas categorias de Adultos e Sub-20: 
 

            Masculino:  Decatlo.  

 

 Feminino: Heptatlo.  

 

2.1.1. Somente podem participar das provas de Sub-20 atletas com 16 a 19 anos de idade em 
31 de dezembro de 2022 (nascidos em 2003 a 2006). 

2.1.2. Os atletas da categoria Sub-20 não podem participar das provas de Adultos. 
2.1.3. Nas Provas de campo os atletas podem utilizar seus próprios implementos, sendo a sua 

aferição de responsabilidade da equipe de arbitragem da competição. 
2.1.4. As alturas em que a barra é colocada nas provas de saltos são definidas pela Direção da 

Copa e informadas aos participantes. 
 

3. Inscrições 
 

3.1. A inscrição das equipes participantes é realizada on-line através do Sistema de Extranet da CBAt, 
de 18 a 21 de março de 2022, incluindo o prazo de inscrições. 
 

3.2. Cada entidade pode inscrever até três atletas por categoria. 
 

 

3.3. Os atletas classificados do 1º ao 6º lugar do Ranking Brasileiro de Atletismo de 2021, em cada 
categoria, podem participar, sem interferir no número de atletas por clube disposto acima. 


