
   
 

   
 

Marrakech 2023 Grand Prix - 7th International Para Athletics Meeting – 09 a 

11 de março de 2023 

e 

Monterrey 2023 Grand Prix – Abierto Mexicano de Para Atletismo – 27 a 29 

de abril de 2023 

 

Critérios de Convocação 

 

São Paulo, 18 de janeiro de 2023 

 

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio de sua Diretoria de Esportes de Alto 

Rendimento 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 os seguintes eventos e define os atletas que os 

alcançaram: 

Marrakech 2023 Grand Prix   até 26 vagas – máximo 

Monterrey 2023 Grand Prix   até 25 vagas – máximo 

Desta forma, fica definido que a delegação de atletismo será composta pelos atletas 

conforme a ordem dos critérios apresentados a seguir: 

• Só poderão fazer parte da delegação brasileira de atletismo os atletas que 

cumpriram os critérios técnicos e de elegibilidade definidos 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; 

• Somente foram consideradas provas que farão parte do programa de provas do 

Campeonato Mundial de Paris 2023 e dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. 

• O atleta que cumprir o critério apresentado a seguir poderá escolher um dos 

eventos acima apresentados para participar e a prioridade de escolha se dará na 

ordem em que os critérios são apresentados a seguir. 

 

1. Farão parte da delegação brasileira de atletismo os atletas que obtiveram o Índice 

A da modalidade para o Campeonato Mundial de Paris 2023, com suas marcas 

realizadas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022; 

2. Na sequência, farão parte os atletas que com suas marcas realizadas no período de 

01/01/2022 até 31/12/2022, que estiverem até a 3ª posição do ranking mundial 

(seguindo a ordem de prioridade: 1º, 2º e 3º); 



   
 

   
 

3. E por fim, farão parte da delegação os atletas medalhistas nos Jogos Paralímpicos 

de Tóquio 2020 (realizados em 2021). 

 

a. No caso de empate na escolha do evento, excedendo o número máximo de 

vagas determinadas para cada competição, o desempate será pelo maior ITC 

em relação ao índice A para o Campeonato Mundial de Paris 2023, e este 

atleta terá a prioridade na escolha. 

 

 

 

Diretoria de Esportes de Alto Rendimento 

Comitê Paralímpico Brasileiro 


