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Nota Campeonato Brasileiro de Atletismo
São Paulo, 20/03/2019

Tendo em vista o Campeonato Brasileiro de Atletismo Escolar (Seletiva Nacional) que acontecerá
entre os dias 11 e 14/04/2019 em Natal/RN, informamos que o grupo de atletas que representará
o Estado de São Paulo se dará por decisão da diretoria desta entidade apoiada aos critérios
estabelecidos pela CBDE em conjunto com a CBAt para o evento em questão que se adequam
ao torneio mundial, e que já foram divulgados;
Considerando:
1) A impossibilidade de se fazer a seletiva estadual, por falta de número suficiente de
alunos/atletas, conforme informativo anterior;
2) O interesse da FEDEESP em oferecer aos atletas do Estado de São Paulo a oportunidade
de participar da Seletiva Nacional;

A Diretoria Técnica e a Presidência decidem pela utilização dos seguintes critérios para a
definição da delegação paulista na referida seletiva nacional:
a) Ter como base os atletas regularmente inscritos na seletiva estadual;
b) Composição de pontuação nas provas que o aluno/atleta foi inscrito (obrigatoriamente duas
provas de grupos distintos, conforme regulamento);
c) Utilização prioritária de ranking da CBAt, não se excluindo outras competições que
registrassem as marcas apresentadas;
d) Pesquisar resultados de alunos/atletas para que esses, mesmo sem marcas apontadas na
ficha de inscrição, não ficassem sem a possibilidade de avaliação;
e) Respeito ao critério de no máximo de 2 alunos/atletas por prova, num total máximo de
somente 6 (seis) alunos por gênero;
f) Utilização da tabela de pontuação IAAF, utilizada pela CBDE e CBAt na seletiva nacional;
g) Homologar a instituição SESI 166 como representante no torneio por escola no gênero
masculino por ter sido a única inscrição nesta categoria
h) Não participar no torneio por escolas feminino por falta de escolas inscritas nesse torneio.
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i) Decisão estratégica na composição de provas a se participar.
j) Efetuar com a devida brevidade o estorno do valor referente a cada inscrição para a
seletiva estadual, dos atletas não relacionados na convocação.

Importante esclarecer à comunidade atlética que o nosso Coordenador de Atletismo Profº Marcelo
Lima, intercedeu quanto a possíveis esclarecimentos em um grupo social entre Professores e
Treinadores de atletismo do Estado de SP, unicamente como organizador e divulgador de
eventos da modalidade, atuando diretamente nas informações acerca do atletismo, no entanto,
ainda que pese sua opinião e expertise, não tem poder para as decisões finalísticas de
convocação.

_________________________________
Alexandre Traverzim
Presidente - Fedeesp
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