
 

FASES DE TREINAMENTO E SELETIVA 1º SEMESTRE ATLETISMO  

 
INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 
Durante as fases de treinamento que ocorrerão entre os dias 05 a 12 e de 12 

a 19 de junho de 2021, serão organizadas tomadas de tempo e marcas, sendo 
essas válidas para o ranking internacional do World Para Athletics (WPA) e, 
com isso, válidas também como classificatórias para os Jogos de Tóquio 2020. 

Seguem abaixo algumas informações para a organização na participação dos 
atletas nas fases de treinamento e seletivas pelos Clubes. 

 
1.1. Contato 

Nome Danilo Morales 

E-mail danilo.morales@cpb.org.br 

 

2. Principais datas 

Classificação Internacional 06 e 07 de junho (A confirmar) 

Treinamento online protocolo de 

saúde (obrigatório) 
21 de maio às 11:00 

Reunião Técnica 1ª fase - 07 de junho (vídeo conferência) 

2ª fase - 14 de junho (vídeo conferência) 

Tomada de tempo e marca 1ª fase - 08 a 12 de junho 

2ª fase - 15 a 19 de junho 

 

3. Elegibilidade 

• Atletas que cumpram a eligibilidade do IPC para os Jogos de Tóquio 2020; 

• Atletas brasileiros que estejam no ranking High Performane do WPA de 

01/01/2019 à 19/01/2020; 

• Atletas que tenham sido aprovados pela comissão independente de 

treinadores da modalidade conforme critérios estabelecidos em comum 

acordo em reunião do CPB com dirigentes e treinadores da modalidade; 

• Atletas sem classificação internacional ou em revisão que tenham tido suas 

marcas aprovadas pela comissão independente de treinadores poderão 

figurar como elegíveis em caso de confirmada banca de classificação 

internacional no Brasil e atinjam os critérios para uma vaga. 

 

4. Reunião Técnica 

Local 
Video conferência – link a ser enviado aos 

participantes 

Data 
1ª fase - 07 de junho de 2021 

2ª fase – 14 de junho de 2021 

Horário 19h00 

  

5. Regras e formato da tomada de tempo e marca 

• As tomadas de tempo e marca serão realizadas conforme as regras do 

Comitê Paralímpico Internacional (Livro vigente de regras do Atletismo) 

com algumas especificidades, como seguem: 

 

 



 

PROTESTOS 

 

• Os protestos de resultados e/ou condução técnica deverão ser 

apresentados até o prazo máximo de 30 minutos após a publicação do 

resultado da prova que deu motivo à reclamação. 

• Transcorridos os prazos indicados nos parágrafos anteriores, o 

reclamante perderá o direito ao protesto, não podendo a área técnica 

do CPB intervir nos resultados após finalizado o evento. 

 

FORMATO DA TOMADA DE TEMPO E MARCA 

 

• As tomadas de tempo e marca da 1ª FASE DE TREINAMENTO serão 

realizadas em 05 dias, sendo: 

o Terça a sexta provas com séries classificatórias multiclasses; 

o Sábado com provas com séries finais. O atleta poderá optar por 

apenas uma das provas em disputa nesta etapa. 

  

• As tomadas de tempo e marca da 2ª FASE DE TREINAMENTO serão 

realizadas em 05 dias, sendo: 

o Terça a sexta provas com séries classificatórias multiclasses; 

o Sábado com provas com séries finais. O atleta poderá optar por 

apenas uma das provas em disputa nesta etapa. 

 

6. Programa de Provas 

• A Tabela com as provas oferecidas e programa de provas para as duas fases 

de treinamento e seletiva encontra-se no Anexo A. 

 

7.  Controle antidopagem 

• Os procedimentos de controle de doping estarão em vigor de acordo com 

os regulamentos do Comitê Paralímpico Internacional (IPC) e Agência 

Mundial Antidoping (WADA).  

 

8. Informações e Resultados 

• As tomadas de tempo terão suas marcas homologadas e serão inseridas no 

ranking internacional do WPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 1 – PROGRAMAÇÃO DA SELETIVA - 1ª FASE 

 
 TER QUA QUI SEX SAB 

MANHÃ 

5.000m 
cadeirantes 

200m 
todos 

400m 
todos 

200m 
todos 

100m 
todos 

100m 
todos 

800m 
cadeirantes 

 800m 
cadeirantes 

400m 
todos 

* Lançamento de 
disco F53 fem 

   200m 
todos 

* Salto em 
distância T38 masc 

   800m 
cadeirantes 

    1.500m 
cadeirantes 

    5.000m 
cadeirantes 

TARDE 

400m 
todos 

100m 
todos 

   

 1.500m 
cadeirantes 

5.000m 
cadeirantes 

1.500m 
cadeirantes 

 

*Provas específicas exclusivas para atletas no processo de classificação 

 
ANEXO 1 – PROGRAMAÇÃO DA SELETIVA - 2ª FASE 

 
 TER QUA QUI SEX SAB 

MANHÃ 

1.500m  5.000m  1.500m 

Lançamento de disco 
cadeirantes 

 
Salto em distância 

T11 e T12 
 5.000m 

Lançamento de disco 
ambulantes 

 
Salto em distância 

T13 e demais 
 Salto em distância 

T11 e T12 

Lançamento de 
dardo cadeirantes 

 
Salto em altura 

todos 
 Salto em distância 

T13 e demais 

Lançamento de 
dardo ambulantes 

   Salto em altura 
todos 

Arremesso de peso 
cadeirantes 

   Lançamento de disco 
cadeirantes 

Arremesso de peso 
ambulantes 

   
Lançamento de disco 

ambulantes 

    
Lançamento de dardo 

cadeirantes 

    
Lançamento de dardo 

ambulantes 

    
Arremesso de peso 

cadeirantes 

    
Arremesso de peso 

ambulantes 

TARDE 

Salto em distância 
T11 e T12 

 
Lançamento de disco 

cadeirantes 
  

Salto em distância 
T13 e demais 

 
Lançamento de disco 

ambulantes 
  

Salto em altura 
todos 

 
Lançamento de dardo 

cadeirantes 
  

  
Lançamento de dardo 

ambulantes 
  

  
Arremesso de peso 

cadeirantes 
  

  
Arremesso de peso 

ambulantes 
  

 


