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ATLETISMO
O Atletismo permanece figurando como a modalidade paralímpica com maior número de atletas praticantes no Brasil.
As ações desenvolvidas pela modalidade, de acordo com o
planejamento para o ciclo 2017-2020, vêm demostrando compatibilidade levando-se em consideração as metas anuais e
os indicadores parciais até a principal competição, os Jogos
Paralímpicos, na capital japonesa.
Dentre os projetos executados pela modalidade no ano de
2019, destacam-se as Fases de Treinamento Prolongadas,
que visam manter atletas observados por períodos longos
nas dependências do CTPB, em São Paulo, utilizando toda
a estrutura e serviços oferecidos no local. Dos 10 atletas
que iniciaram o projeto no início da temporada, três atletas
disputaram os Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019 e o
Campeonato Mundial de Dubai 2019, com duas medalhas de
ouro e uma de prata.
Outro projeto que vem crescendo é o das parcerias com
outras instituições, como a CBAt e empresas organizadoras de corridas de rua, que tem como objetivo oportunizar
aos atletas um número maior de competições oficiais durante a temporada.
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Em 2019, foram 110 atletas atendidos pelos projetos voltados
para o alto rendimento. Houve um aumento na participação
de mulheres e de atletas com deficiência severa em relação
ao ano de 2018, como podemos observar no gráfico a seguir:
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Na temporada 147 atletas brasileiros figuraram entre os 10 primeiros
colocados no ranking internacional, 105 especificamente em provas
oferecidas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Destes 147, 33
atletas têm até 23 anos, sendo que 19 têm suas melhores marcas em
provas do programa dos Jogos.
Em 2019, 66 atletas figuraram entre os três primeiros colocados do
ranking internacional, sendo 11 jovens até 23 anos. Ao considerarmos
apenas provas do programa dos Jogos Paralímpicos, foram 42 atletas
no TOP3 (em 54 provas diferentes), sendo sete atletas até 23 anos
(em 10 provas diferentes).
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O gráfico a seguir detalha a evolução do número de atletas TOP10 no
ranking internacional em provas do programa dos Jogos Paralímpicos.

*Para o ano de 2019 foram consideradas apenas provas do programa
oficial dos Jogos de Tóquio 2020. Para os demais anos foram
consideradas provas do ranking internacional do IPC.

RELATÓRIO TÉCNICO 2019

11

Comitê Paralímpico Brasileiro

Campeonato Mundial
de Atletismo do IPC
O Brasil participou com 43 atletas na última edição do Campeonato Mundial de Atletismo do IPC 2019, realizado em Dubai/EAU.
Para essa competição a coordenação técnica da modalidade estabeleceu como meta no planejamento a 6ª posição no quadro
geral de medalhas, expectativa que foi superada com a posição
inédita do vice-campeonato.
Ao analisarmos a participação no campeonato mundial, observa-se
que das 60 provas disputadas pelos brasileiros, em apenas duas
delas o Brasil esteve fora das finais, tendo sido conquistadas 14
medalhas de ouro por 13 atletas diferentes e 39 medalhas no total
por 32 atletas diferentes, o que representa 74% da equipe. Considerando os atletas que alcançaram o melhor resultado em toda a
sua carreira até a 4ª posição, são 83% da equipe.
Em relação à superação de suas próprias marcas, os atletas
conquistaram quatro recordes mundiais (WR) e 10 melhores
marcas pessoais (PB).
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