FRAME RUNNING DEVELOPMENT CAMP &
CPISRA INTERNATIONAL CUP 2022
Critérios de Entrada

São Paulo, 18 de fevereiro de 2022

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio da sua Diretoria de
Esportes de Alto Rendimento e da Coordenação Técnica da modalidade de
Atletismo, dentro do seu planejamento de alta performance para o ciclo
paralímpico 2022/2024, divulga os critérios de composição da delegação
brasileira para o evento Frame Running Development Camp & CPISRA
International Cup 2022, a ser realizada em Frederiksberg, na Dinamarca.
A delegação de atletismo que participará deste evento será formada por
até 6 atletas, de acordo com as provas e classes abaixo:
- 1 atleta 100m RR1 masculino

- 1 atleta 100m RR1 feminino

- 2 atletas 100m RR2/3 masculino

- 2 atletas 100m RR2/3 feminino

Desta forma, fica definido que a delegação de atletismo será composta de
acordo com a ordem dos critérios apresentados a seguir:
•

Só poderão fazer parte da delegação brasileira de atletismo os atletas que
cumprirem os critérios técnicos e de elegibilidade definidos e publicados
pela Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association
(CPISRA) e pela World Para Athletics (WPA);

•

Só estarão elegíveis para integrar a delegação que representará o
atletismo do Brasil neste evento atletas avaliados e liberados pelo
Departamento Médico do CPB.

1.

Farão parte da delegação brasileira de atletismo o atleta 1º colocado no
ranking nacional da modalidade para a classe RR1 e os 2 primeiros
colocados no ranking combinado nas classes RR2 e RR3, no período de
01/01/2021 a 02/04/2022;

2. Em caso de empate entre atletas que tenham obtido a mesma marca na
prova, para o desempate será considerada a segunda melhor marca dos
atletas dentro do período válido para obtenção de marcas, e assim
sucessivamente.

Diretoria de Esportes de Alto Rendimento
Comitê Paralímpico Brasileiro
Página 1 de 1

