ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÕES FASES REGIONAIS 2017
O Comitê Paralímpico Brasileiro comunica a abertura das inscrições
para a 1ª Fase Nacional do CIRCUITO BRASIL LOTERIAS CAIXA
2017.
Os clubes terão até o próximo dia 15 de maio para inscrever seus
atletas e staffs para a competição, observando os índices obtidos
durante
as
Fases
Regionais,
por
meio
da
página
http://cadastro.cpb.org.br .
Para homologação de índices obtidos em competições realizadas por
respectivas Federações, qualquer informação pode ser obtida pelos
e-mails atletismo@cpb.org.br ou natacao@cpb.org.br.
IMPORTANTE: MUDANÇAS NO SISTEMA DE INSCRIÇÃO
1. Somente será possível a inscrição de participantes que
estejam com o cadastro completo no sistema. Ou seja,
com todos os dados pessoais inseridos no sistema e foto
3x4 devidamente aprovada pelo CPB. Caso o cadastro
esteja incompleto ou sem a foto, ou foto reprovada, não será
possível inscrever o participante, até que seja regularizado,
observando o prazo de inscrição, sendo responsabilidade
exclusiva do clube, garantir em tempo hábil.
•

Ao pesquisar cada cadastro, o mesmo completo e aprovado,
fica sinalizado com um botão verde. O sinal de laranja indica
que falta somente a análise da foto do cadastro. E vermelho,
significa que o participante teve sua foto reprovada, conforme
orientação abaixo.
a. O padrão correto de foto é tamanho 3x4 digitalizada, com
fundo branco, sem sombras, luzes, reflexos, manchas,
relevos etc. Não são aceitas fotos com fundo que não seja
branco (fundo de outra cor, fundo com paisagens,
esculturas, objetos, etc);
b. Em nenhuma hipótese serão aceitas fotos de terceiros,
recortes de fotos, “selfies” ou imagens aleatórias. Evite
também tirar “foto da foto” de carteira de identidade,
habilitação, entre outros documentos.

c. Fotos em parede branca poderão ser aceitas, desde que
a parede não tenha manchas, marcas, cortes, avisos ou
cartazes;
d. Em nenhuma hipótese serão aprovadas fotos em que a
pessoa esteja usando boné, óculos, ou outros acessórios
que tampem cabeça ou rosto.
Ressaltamos que excepcionalmente durante as Fases Regionais, foi
aceito pelo CPB a inscrição de cadastros que não atenderam aos
requisitos acima, porém, para as fases nacionais não haverá
nenhuma excepcionalidade desta natureza, conforme divulgado em
todos os Congressos Técnicos das Regionais.
INSCRIÇÃO/INFORMAÇÕES DE HAT
Durante a inscrição, os atletas que serão beneficiados com o direito
à hospedagem, alimentação e transporte terão a opção HAT
automaticamente preenchida no sistema. Benefícios estes que foram
concedidos de acordo com o Regulamento Oficial da Competição –
vide Regulamento Técnico de cada modalidade.
Além dos atletas, as instituições ainda devem indicar staffs para
receber o benefício. O número de staffs com direito a HAT será de
acordo com os artigos 21 e 22. No caso dos atletas-guia, eles terão
direito ao HAT caso o seu parceiro seja da classe T11/12 e tenha o
benefício. No caso dos staffs, o clube precisa informar a opção do
HAT.
A responsabilidade pelo correto preenchimento das informações de
HAT é exclusiva do clube, não cabendo ao CPB providenciar
hospedagem e alimentação para participantes cujo benefício não foi
preenchido corretamente no sistema.
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