REGULAMENTO DAS SELETIVAS 2015
RETIFICADO
Em todas as competições de 2015 que o Brasil for participar, a Comissão Técnica irá indicar 2
(dois) atletas previamente, que irão disputar a respectiva competição para a qual forem indicados sem
a necessidade de participação em seletiva.
Nos casos de competições que não há seletiva, a indicação também será da Comissão Técnica.
O(s) outro(s) atleta(s) serão convocados a partir de resultado de seletiva previamente
comunicada, desde que alcancem os índices estabelecidos, seguindo as novas regras contidas nesta
retificação.
Sendo assim, fica definida a partir da presente data, essa nova configuração de Seletivas. Sua
aplicação ocorrerá já na próxima Seletiva para a World Cup 1, conforme cronograma abaixo:

DATA
06 e 07 de Março

COMPETIÇÕES
LOCAL
CT MARICÁ

COMPETIÇÃO
World Cup 1*
Campeonato Mundial Cadete e
16 a 19 de Abril
CT MARICÀ
Juvenil
Caso nenhum atleta pontue de acordo com as novas regras estabelecidas neste documento, a
Comissão Técnica decidirá quais serão os convocados.
*Nesta Seletiva não mais estarão inclusos World Cup 2 e Panamericano.
ESTRUTURA DA SELETIVA – WORLD CUP 1
Dia 05/03 – Quinta-Feira
 Treino Livre
Dia 06/03 – Sexta-Feira
 09:00 – 11:00 = 2 x 70m
 15:00 – 17:00 = 2 x 70m
Dia 07/03 – Sábado
 09:00 – 11:00 = 2 x 70m
Seguindo essa nova configuração, a pior soma de 2 x 70m será eliminada, permanecendo
apenas as duas melhores pontuações entre 2 x 70m realizadas.
Serão classificados automaticamente os atletas que atingirem pontuação igual ou superior aos
seguintes valores:
 Masculino: 660 Pontos em cada duplo 70m
 Feminino: 635 Pontos em cada duplo 70m
Se a quantidade de atleta que atinja essa pontuação for superior ao de número de vagas
predeterminadas, será considerada a pontuação geral após o término de todos os 2 x 70m, ou seja,

SOMENTE neste caso, será considerada a pior soma de 2 x 70m, apenas com fins de desempate.
Com isso, fica determinado não haver a realização de combates com fins de classificação.
Relembrando que, caso nenhum atleta consiga atingir este índice, a indicação para a referida
vaga será feita pela comissão técnica.

IMPORTANTE:
Ao participar da seletiva, o atleta estará automaticamente concordando com as regras da
mesma.
Automaticamente, o atleta também estará concordando que ao se classificar, deverá participar
de um treinamento coletivo na semana que antecede a competição para a qual se classificou.
Em caso de impossibilidade de participar do treinamento coletivo, tanto o atleta classificado
quanto o atleta convocado, deve previamente comunicar a CBTARCO com antecedência de 30 dias,
para que seja feita uma nova convocação do primeiro reserva.

MARICÁ, 17/02/2015

