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         CAMPEONATO BRASILEIRO DE ATLETISMO                                          

CBDI 2021 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 
O Campeonato Brasileiro de Atletismo CBDI será realizado no período de 15 a 17 do mês de 

novembro de 2021, na pista de Atletismo do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro – 

Parque do Estado - SP.  

 

LOCAL: Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro – Rodovia dos Imigrantes, KM 11.5, ao 

lado do São Paulo Expo. 

 

 

Capítulo IV 

Da Participação (regulamento) 

 

Artigo 6º. 

O Campeonato Brasileiro de Atletismo CBDI 2021 será realizado segundo as Regras da IAAF, as 

normas da CBAT, as contidas neste regulamento, e as disposições emanadas das leis desportivas 

nacionais e internacionais, para atletas com deficiência intelectual, em duas classes, Classe II1        

(Para atletas com Deficiência Intelectual) e Classe II2 (Para atletas com Deficiência Intelectual e 

deficiência adicional significativa) a partir de 15 anos, ou seja, nascidos até 2006. 

 

Parágrafo Primeiro: Atletas com Síndrome de Down Mosaico atualmente são elegíveis 

para a classe II1 (T20, Deficiência Intelectual). 
 

 

Capítulo V 

Da Inscrição das Equipes e Atletas 

Artigo 8º. 

 

OBS: Para participar do Campeonato Brasileiro de Atletismo 

CBDI 2021, as equipes deverão ter renovado o seu cadastro no 

ano de 2021 e ESTAREM EM DIA COM SUAS 

OBRIGAÇÕES CONFEDERATIVAS NOS ANOS DE 2020 E 

2021. Em carácter excepcional devido a pandemia do novo Sars-CoV-2 (Covid 19 ou 

Coronavírus) que atinge o mundo, não estaremos cobrando para o Campeonato Brasileiro de 

Atletismo CBDI 2021 a taxa de inscrição das equipes no evento, nem a taxa de participação 

por provas dos atletas. Essas taxas voltarão a ser cobradas para os eventos da CBDI no ano de 

2022. 
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- Contribuições confederativas e demais taxas referentes aos anos de 2020 e 

2021,  deverão ser pagas integralmente no Banco do Brasil, através de Depósito 

Identificado, TED ou DOC, feito por pessoa jurídica para a seguinte conta 

corrente: 

 

 Agência: 1511-3  –  Conta Corrente: 20.6565-7  –  CNPJ: 00.949.555.0001/84 

 

 - Os comprovantes com os devidos pagamentos, deverão ser enviados para o seguinte 

endereço eletrônico até o dia 10 de novembro de 2021: licenciamento.cbdi@hotmail.com 

 

 

HOSPEDAGEM 
 

- OBS: A CBDI e o CPB estarão disponibilizando vagas (limitadas) para hospedagem no residencial 

do CT, sem custo para as equipes. Essas vagas serão distribuídas para os atletas que tenham índice 

mínimo de participação, residam fora de SP e que foram conquistados nos eventos da CBDI no ano 

de 2019 e 2020, (Meeting Brasileiro de Atletismo CBDI 2019, Campeonato Brasileiro de Atletismo 

CBDI 2019 e Meeting Brasileiro de Atletismo 2020);  

 

- Caso a equipe não faça uso das vagas, as mesmas serão distribuídas para outras equipes. A 

hospedagem ficará a cargo das equipes em local de sua preferência, caso não queiram utilizar as 

vagas do residencial do CPB;  

 

- Com relação a alimentação, será fornecido pela CBDI o almoço do dia 16/11/21, e um kit lanche 

no dia 16/11/21 e um kit lanche no dia 17/11/21 as demais refeições ficarão a cargo das equipes, em 

lugar de sua preferência;  

 

- Para os que estarão alojados no residencial do CPB, será servido desde o jantar do dia 15/11 

até o almoço do dia 17/11 Será fornecido transporte terrestre nos trechos hotel Dan Inn 

Planalto/local de competição e local de competição/hotel Dan Inn Planalto;  

 

- Não haverá transporte do local da competição para aeroportos ou rodoviárias ao término do 

evento. 

 

- Diárias Hotel Dan Inn Planalto: 

 

- Diárias Single: R$ 158,00 

- Diárias Duplo/Triplo: R$ 85,00 (por pessoa) 

- Refeição: R$ 50,00 (cada refeição) 
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ALIMENTAÇÃO 

 
 

- Dia 15/11/21 – Não haverá almoço custeado pela CBDI para nenhuma equipe; 

 

- Dia 15/11/21 – Haverá jantar somente para as equipes que estiverem alojadas no CPB; 

 

- Dia 16/11/21 - O almoço será no sistema de Marmitex, custeado pela CBDI, para cada pessoa 

inscrita no evento, desde que estejam cadastradas na CBDI e com suas contribuições 

confederativas em dia às 12h aproximadamente. Será usado um anexo aorestaurante do 

residencial do CTPB; 

 

- Dia 16/11/21 - Haverá jantar somente para as equipes que estiverem alojadas no CPB; 

  

- Dia 17/10/21 - Haverá almoço somente para as equipes que estiverem alojadas no CPB; 

 

- No dia 16/11/21 por volta das 15h e no dia 17/11/21 por volta das 10hs será entregue um Kit 

Lanche para atletas e técnicos devidamente cadastrados na CBDI. 

 

 

PISTA DE ATLETISMO 
 

A Competição será na pista de atletismo que fica no 4º andar do Centro Paralímpico Brasileiro.  

O Balizamento será feito na Câmara de Chamada, localizada a direita da chegada dos 100 metros. 

 

TRANSPORTE 
 

- Será fornecido transporte terrestre nos trechos hotel Dan Inn Planalto/local de 

competição e local de competição/hotel Dan Inn Planalto; 

 

- Não haverá transporte do local de competição para aeroportos ou rodoviárias 

ao término do evento.  

 
 

-  Saída do Hotel Dan Inn Planalto, Avenida: Cásper Libero, 115 – Centro, nos seguintes horários: 

 

- Dia 16/11/21 – Terça-feira       -          Saída do Hotel Dan Inn às 07h15     (impreterivelmente) 

- Dia 17/11/21 – Quarta-feira     -         Saída do Hotel Dan Inn às 07h15     (impreterivelmente) 

 

O Ônibus só retornará ao Hotel, AO TÉRMINO DA COMPETIÇÃO. Não haverá nenhuma outra 

saída de ônibus durante o evento.  
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GERAIS 

 
 

- O Centro Paraolímpico possui bebedouros mas não tem lanchonete e não há lanchonetes 

próximas.  

  

- A CBDI disponibilizará água somente para os participantes. 

 

Protocolo Sanitário 
 

- Devido a pandemia do novo Sars-CoV-2 (Covid 19 ou Coronavírus) que atinge o mundo, 

estaremos utilizando para os eventos da CBDI no ano de 2021, o protocolo sanitário fornecido 

CPB – Comitê Paraolímpico Brasileiro, que foi elaborado pelo departamento médico do CPB 

e já está postado no site da CBDI, no link: http://cbdi.org.br/campeonato-brasileiro-de-atletismo-

cbdi-2021/ 

  

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 
 

- O CPB exibirá em local visível nos locais de competição, as informações para as medidas de 

prevenção;  

 

- Todos os participantes do evento deverão enviar juntamente com a inscrição, a carteirinha 

de vacinação contra o Covid-19. Caso o participante não tenha tomado a segunda dose da 

vacina contra a COVID- 19 e ou a dose única, o teste de RT-PCR será obrigatório e deverá ser 

realizado em até 72 (setenta e duas) horas antes do dia de início do respectivo evento. O 

documento com o resultado negativo ou o comprovante de vacinação deverá ser enviado para 

a Confederação e esta, após recolher de todos os participantes, enviar em arquivo único para 

o CPB.  

 

 

 

- Lembramos ainda a importância de manter a carteirinha de vacinação sempre atualizada, 

tomando sempre as vacinas necessárias para que possamos evitar de sermos contaminados 

com alguma doença infectocontagiosa. Fica a dica. 
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Bolsa Atleta 

 
Capítulo XVII (regulamento) 

Informações Gerais 

Artigo 26º. 

BOLSA ATLETA - Somente poderão pleitear o Bolsa Atleta 2022: 

 

- Os atletas que estiverem classificados no Ranking 2021 da CBDI com provas que tiverem atletas 

com 5 estados no mínimo;  

- Será utilizado o Campeonato Brasileiro de Atletismo CBDI 2021 e o Meeting Brasileiro de 

Atletismo CBDI 2021; 

- Atletas Registrados (Filiação e Elegibilidade); 

- O Ministério do Esporte poderá exigir novas regras para o Bolsa 2022. 

- Para as provas paralímpicas que constam no Circuito Loterias Caixa, será feito um ranking único 

no ano que será validado pelo CPB, as provas do Campeonato Brasileiro de Atletismo CBDO 2021 

e o Meeting Brasileiro de Atletismo CBDI 2021, valerão para esse ranking. 

 

 

CONGRESSO TÉCNICO VIRTUAL 
 

Será realizado no dia 14/11/21 – Domingo, às 17h00 on-line pela plataforma Google Meet, os 

convites para participarem do congresso técnico, serão enviados no dia do congresso.  

 

 

- Por ocasião do campeonato será realizado um congresso técnico on-line que reunirá os 

representantes de todas as equipes participantes. 

 

- O congresso fica sob a coordenação da CBDI, ou seu representante legal. Podem participar dos 

debates do congresso técnico apenas (01) um representante por equipe. Será proibido no congresso 

técnico a presença e ou a participação de atletas e ou pessoas não autorizadas.  

 

- Um atleta inscrito na competição só poderá ser indicado a ser responsável pela delegação se fizer 

parte do quadro da diretoria executiva do Clube, cuja função deverá ser comprovada através de 

cópia da ata da eleição de sua associação.  

 

- Caso o responsável pela delegação não compareça, um membro do Clube que esteja presente na 

competição deverá apresentar-se à coordenação interna da CBDI para que assim possa ser o 

representante legal da sua equipe durante a competição. 

 

- Informações extraordinárias e acordos técnicos específicos poderão ser firmados entre os 

representantes dos clubes presentes e o Comitê Organizador. Os Clubes que não enviarem um 

representante oficial aceitará tacitamente as possíveis resoluções que ocorram no momento da 

reunião. 

 

- O Congresso é realizado para discutir exclusivamente assuntos de ordem técnica da competição, 

compreendendo resultados, normas de competição, confirmação, etc.  
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Programação Geral 

 
O Campeonato Brasileiro de Atletismo CBDI 2021 obedecerá à seguinte programação geral: 

Centro Paralímpico Brasileiro – Parque do Estado/SP-CEP:04329-100 - Tel:  (11) 3270-4501 

 
Dia 15/09/19 – Segunda-Feira (não haverá almoço. Somente para os que estiverem alojados no 

residencial do CPB, será servido desde o jantar do dia 15/11 até o almoço do dia 17/11. 
 

Dia 16/09/19 – Terça-Feira (Haverá almoço para todos os inscritos). E o jantar somente para 

os que estiverem alojados no residencial do CPB.  
  

07h15 -                     Saída do hotel para o local das provas 

08h00 –                    Confirmação das provas 

08h30 -                     Cerimônia de abertura 

09h00 -                     Início das provas 

10h30 -                     Confirmação das provas período da tarde. 

12h00 -                     Almoço (Marmitex no residencial do C.T.P.B.) 

14h00 -                     Inicio das provas período da tarde 

15h00 -                     Entrega de Kit lanche 

18h00 -                     Jantar (self-service no residencial do C.T.P.B.)      

          

Dia 17/09/19 – Quarta-Feira (Haverá almoço somente para os que estiverem alojados no 

residencial do CPB). 

 

07h15 -                     Saída do hotel para o local das provas 

08h00 -                     Confirmação das Provas - manhã 

09h00 -                     Início das provas 

10h30 -                     Entrega de um Kit lanche 

12h00 -                     Premiação 

12h30 -                     Almoço (Marmitex no residencial do C.T.P.B.) 

13h00 -                     Retorno das delegações  

 

 
 

 


