
  
 
 
 

 

 

INSCRIÇÕES ON-LINE 

 

1. Inscrições 

 
1.1. As entidades participantes deverão realizar as suas inscrições on-line 

através do Sistema de Extranet da CBAt, de 20 a 24 de maio de 2021. 
Para as entidades integradas ao Comitê Brasileiro de Clubes, as 
mesmas deverão enviar por e-mail planilha contendo os dados dos 
atletas e integrantes da comissão técnica até o dia 18 de maio de 2021. 

 
1.2. Cada entidade participante pode inscrever quantos atletas desejar por 

prova e uma equipe nos revezamentos, com a condição de que para as 
provas individuais, os mesmos tenham obtido os índices mínimos 
estabelecidos nas condições do artigo 4.1.5 deste regulamento. 

 
1.3. Para inscrição das equipes de revezamentos, os atletas que irão 

compor as mesmas não necessitam possuir índices mínimos em provas 
individuais, podendo ser inscritos somente nos revezamentos. 

 
1.4. Cada atleta pode participar de, no máximo, três (3) provas individuais e 

dos revezamentos. 
 

1.5. Os atletas com 16 e 17 anos (categoria menores) não podem participar 
das seguintes provas: 

 
1.5.1. Masculino:  Arremesso, Lançamentos e Decatlo. 
1.5.2. Masculino e Feminino: 10.000m rasos e Marcha Atlética. 

 
1.6. A CBAt pode, a seu exclusivo critério, autorizar a participação de atleta 

brasileiro como convidado na competição.  
 

1.6.1. Na hipótese da participação de atletas autorizados pela CBAt 
conforme o parágrafo 5.6, os atletas nessa condição não têm 
acesso as finais das provas. 

 
5.8 Excepcionalmente, para a edição de 2021, no qual as medidas 

tomadas pelas autoridades de saúde em atenção a pandemia do 
COVID-19 impactaram no calendário nacional de competições, fica 
determinado que as 27 (vinte e sete) federações filiadas terão o 
direito de indicar, sem índice mínimo, até 10 (dez) atletas em até 10 
(dez) provas totalizando 10 (dez) participações (total de 270 
participações). 

 
5.8.1. Exemplificando o que diz o caput do artigo acima, 

uma federação poderá indicar 10 (dez) atletas, neste 

caso, cada um podendo participar de 1 (uma) prova, 

ou cinco (5) atletas, onde cada um poderá participar 

de 2 (duas) provas, desta forma, em ambos os 



  
 
 
 

 

 

casos, haverá um total de 10 (dez) participações por 

federação. 

 

5.8.2. Após a verificação das inscrições realizadas, a 

quantidade de participações remanescentes ficará à 

disposição do Departamento Técnico da CBAt para 

disponibilizar para outras Federações, limitadas a 5 

(cinco) participações para cada Federação no 

máximo. 

 

 


