HOMOLOGAÇÃO DE COMPETIÇÕES PELO CPB
Para que os resultados de competições nacionais e regionais sejam
válidos para a entrada no Ranking Nacional das modalidades do atletismo e da
natação é necessário que o Organizador Local atenda a alguns requisitos para
que o evento seja homologado, conforme abaixo descrito:
1.

Das obrigatoriedades
a. A competição deverá contar com um coordenador de arbitragem
responsável, que deverá ser indicado ou aprovado pelo CPB;
b. A competição deverá contar com todos os árbitros atuando que
sejam devidamente registados nas Federações Estaduais da
modalidade específica, assim como contar com árbitros que tenham
feito algum curso de arbitragem paralímpico (CPB/IPC);
c. É necessário o envio de uma lista com os nomes completos,
números de registros nas federações e função na competição;
d. A competição precisa constar nos calendários oficiais das
entidades e/ou secretarias estaduais ou municipais e realizadas de
acordo com as regras oficiais internacionais de cada modalidade.
e. O Organizador Local deverá enviar o formulário do Anexo I com
todas as informações preenchidas.
f. O Organizador Local deverá enviar os resultados para
homologação no formato oficial (modelo de planilha disponibilizada
pelo CPB), assim como o resultado oficial da competição em PDF ou
link onde está publicado.

2.

Prazos
a. Para envio da documentação de solicitação de homologação
O Organizador Local deverá enviar o formulário do Anexo I e lista de
árbitros, via e-mail, onde consta a solicitação de homologação da
competição ao CPB num prazo não menor do que 30 (trinta) dias
antes
do
início
do
evento.
(atletismo@cpb.org.br,
ou
natacao@cpb.org.br), sempre com cópia para Leonardo Maiola,
leonardo.maiola@cpb.org.br
b. Para envio dos resultados da competição ao CPB
O envio de toda documentação com os resultados da competiçaõ
deverá ser enviado ao CPB no prazo de até 07 (sete) dias corridos
após o término do evento para os e-mails: (atletismo@cpb.org.br, ou
natacao@cpb.org.br) sempre com cópia para Leonardo Maiola,
leonardo.maiola@cpb.org.br

3.

Atletismo – Provas de pista e campo
a. Os resultados das provas de pista deverão ser registrados,
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obrigatoriamente, por um sistema de cronometragem eletrônica
(Photo Finish);
b. Para as provas de velocidade: 100 e 200 metros e saltos horizontais,
a competição deverá contar com um sistema de medição da
velocidade do vento (anemômetro);
c. Para as provas de campo, os implementos deverão seguir as
especificações das regras do WPA para cada classe e gênero;
d. Todos os equipamentos e implementos deverão ser aferidos pelos
árbitros do evento, devidamente registrado na Confederação
Brasileira de Atletismo (CBAt), ou árbitro indicado pelo CPB;
e. As provas devem ser realizadas em local que esteja em
conformidade com as regras da WA/WPA (devem ser realizadas
obrigatoriamente em pistas com piso sintético de 400m).
4. Atletismo – Corridas de rua
a. A prova deverá ter o Permit da CBAt e constar de seu calendário
oficial;
b. Serão homologadas e inseridas no ranking nacional os resultados
das provas de maratona, meia maratona e 10 Km;
c. O evento deverá ter sistema de cronometragem eletrônica (chip
ou tecnologia equivalente);
d. O calendário das corridas com marcas homologadas serão
divulgadas no site oficial do CPB;
e. As inscrições seguirão o que determina o regulamento específico
de cada corrida de rua.
5.

NATAÇÃO
a. Os
resultados
das
provas
deverão
ser
registrados,
obrigatoriamente, por um sistema de cronometragem eletrônica ou
semi-eletrônica;
b. Os resultados deverão ser validados por um árbitro local
devidamente registrado na Federação Estadual, ou árbitro indicado
pelo CPB;
c. As provas devem ser realizadas em local que esteja em
conformidade com as regras da FINA/WPS (devem ser realizadas
obrigatoriamente em piscinas de 50m).
Os casos omissos serão julgados pela Diretoria de Esportes de
Alto Rendimento do Comitê Paralímpico Brasileiro.

Diretoria de Esportes de Alto Rendimento
Comitê Paralímpico Brasileiro
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FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DE EVENTO

MODALIDADE:

NATAÇÃO

ATLETISMO

HALTEROFILISMO

TIRO ESPORTIVO

NOME DO EVENTO
_____________________________________________________________________________
CIDADE:_______________________________
LOCAL:________________________________
DATA:_____/______/______.
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO (Federação/Clube/etc):
_____________________________________________________________________________
DELEGADO TÉCNICO RESPONSÁVEL SUGERIDO:
_____________________________________________________________________________
E-MAIL__________________________________________
TELEFONE (____) ________________________________

Eu, __________________________________tenho ciência do regulamento de homologação de
eventos do Comitê Paralímpico Brasileiro, dos prazos de envio do formulário, bem como envio
dos resultados para o CPB, sob possibilidade de no não cumprimento das datas e informações
solicitadas no regulamento o evento não ser homologado pela a entidade.
Cidade, _____ de ___________________de 2021.

________________________________________

nome
cpf
Enviar este formulário para atletismo@cpb.org.br, ou natacao@cpb.org.br, ou
halterofilismo@cpb.org.br ou tiroesportivo@cpb.org.br,
Com cópia para Leonardo Maiola, leonardo.maiola@cpb.org.br

