
 

 

CIRCUITO BRASIL LOTERIAS CAIXA DE ATLETISMO E 

NATAÇÃO 

FASE REGIONAL RIO/SUL 

VITÓRIA-ES 

07 a 09 de fevereiro de 2020 

  

INFORMAÇÕES GERAIS  
  

1. Comitê Organizador Local  

Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)  

1. Contato  

Nome  Fernando Mualem Coelho 

E-mail  fernando.mualem@cpb.org.br  

Telefone  55 11 47104185 / 55 11 991766202  

  

2. Principais datas  

Prazo para Cancelamento de inscrições  28/01 

Envio dos dados de transporte (p/ transfer) 28/01 

Classificação Funcional (Somente para os 

atletas da região metropolitana) 
06 e 07/02 

Classificação Oftalmológica 07/02 

Congresso Técnico de Atletismo e Natação 07/02 

Chegada das Delegações 07/02 

Competição 07 e 09/02 

Partida das Delegações  09/02 

  

3. Local da Competição de Atletismo  

Local  UFES- Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) 

Endereço  Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES 

 

4. Local da Competição de Natação 

Local  CNRAC - Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral 

Endereço  
Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento 

Ferreira, Vitória - ES, 29050-625 

 

 



 

 

5. Congresso Técnico  

Local  SHERATON HOTEL VITORIA 

Endereço  
Endereço: Saturnino De Brito Avenue 217 - Praia do 

Canto, Vitória - ES, 29055-095 

Telefone: (27) 2125-8000 

Data  07 de fevereiro 

Natação 18H00 

Atletismo 19H00 

 

6. Hospital de Referência 

AGUARDANDO DEFINIÇÃO 

 

7. Participação 

 

a. Poderão participar do CIRCUITO BRASIL LOTERIAS CAIXA DE 

ATLETISMO e NATAÇÃO 2020, atletas com deficiência física, visual e 

intelectual; 

b. Apenas atletas filiados a clubes e/ou associações com situação regular 

no CPB poderão ser inscritos na competição; 

c. Apenas os clubes e/ou associações poderão inscrever os atletas por meio 

do sistema de inscrição online do CPB; 

d. O responsável por cada clube deverá comparecer no local do 

credenciamento com o termo de licença de uso de imagem de todos os 

inscritos devidamente assinado e respectivos documentos. 

e. A apresentação do termo de licença de uso de imagem, será obrigatório 

para todos os participantes (atletas e staffs), exceto aqueles que já 

apresentaram o referido documento na sua respectiva fase regional. 

f. Em nenhuma hipótese, será entregue credencial do atleta ou staff, sem 

a apresentação do referido documento. 

 

8. Credenciamento  

Local  SHERATON HOTEL VITORIA 

Endereço  
Endereço: Saturnino De Brito Avenue 217 - Praia do 

Canto, Vitória - ES, 29055-095 

Telefone: (27) 2125-8000 

Data e Horário 07/02 - 14h00 as 20h00 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=sheraton+vitoria+hotel+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmvyLaIT9eSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexKhRnpBYlluTnKZRlluQXZSYqZOSXpOYopOalpBalHl6eDwB_Ju2jUQAAAA&ludocid=11465897733872977811&sa=X&ved=2ahUKEwiMwprf-5LnAhWko1kKHd--DJMQ6BMwBHoECAEQGQ
https://www.google.com.br/search?q=sheraton+vitoria+hotel+telefone&ludocid=11465897733872977811&sa=X&ved=2ahUKEwiMwprf-5LnAhWko1kKHd--DJMQ6BMwBXoECAEQHA
https://www.google.com.br/search?q=sheraton+vitoria+hotel+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmvyLaIT9eSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexKhRnpBYlluTnKZRlluQXZSYqZOSXpOYopOalpBalHl6eDwB_Ju2jUQAAAA&ludocid=11465897733872977811&sa=X&ved=2ahUKEwiMwprf-5LnAhWko1kKHd--DJMQ6BMwBHoECAEQGQ
https://www.google.com.br/search?q=sheraton+vitoria+hotel+telefone&ludocid=11465897733872977811&sa=X&ved=2ahUKEwiMwprf-5LnAhWko1kKHd--DJMQ6BMwBXoECAEQHA


 

 

9. Credenciamento 

a. O credenciamento é o processo que valida à participação de cada 

inscrito durante a realização do evento. Para essa validação, alguns 

procedimentos são obrigatórios tais como: 

b. O Responsável pelo clube/associação deverá portar os documentos 

originais ou cópias de identificação com foto (RG, Carteira de 

Habilitação, Carteira de estudante ou Carteira profissional) de todos os 

integrantes de sua equipe, além dos Termos de Licença de Uso de 

Imagem, Responsabilidade e Compromisso de Participação de todos os 

membros da equipe, seja ele maior ou menor de 18 anos. Em nenhuma 

hipótese, será entregue credencial do atleta ou staff, sem a 

apresentação destes documentos; 

c. Os crachás serão entregues somente ao Responsável pelo Clube 

informado na inscrição ou seu substituto devidamente autorizado.  

d. Se houver cancelamentos de staffs às vésperas da competição por casos 

fortuitos ou de força maior, uma justificativa por escrito deverá ser 

apresentada à equipe de profissionais que estarão no credenciamento.  

e. Se houver cancelamentos de atletas após o prazo regulamentar de 7 

dias antes da competição, somente serão aceitos mediante 

apresentação de atestados médicos, que deverão ser entregues no 

congresso técnico da respectiva modalidade. 

  

10. Classificação 

a. Comparecer no local de classificação com pelo menos 30 minutos de 

antecedência, portando documento de identidade. Recomendamos que 

os clubes se dirijam primeiramente ao local de Classificação e que depois 

realizem o Credenciamento (para realizar a classificação, basta 

apresentar o documento de identificação com foto). 

b. Os materiais esportivos deverão ser levados no dia da classificação, pois 

poderão ser necessários durante a avaliação. 

c. Recomendamos que os clubes se dirijam primeiramente ao local de 

Classificação e que depois realizem o Credenciamento (para realizar a 

classificação, basta apresentar o documento de identificação com foto). 

d. A programação e os atletas relacionados nas Agendas de Classificação, 

serão divulgadas no site http://www.cpb.org.br/web/guest/circuito-

loterias-caixa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpb.org.br/web/guest/circuito-loterias-caixa
http://www.cpb.org.br/web/guest/circuito-loterias-caixa


 

 

11. Programação   

a. 08/02: sábado 

Manhã: Início das competições de Atletismo / Natação  

Tarde: Continuação da Competição. 

b. 09/02: Domingo 

Manhã: Continuação das competições de Atletismo / Natação  

término ao final deste turno. 

Tarde: Saída das delegações.  

Check out até 12h00.  

c. Transporte interno (hotel-rodoviária e hotel-aeroporto) até as 

15h00, impreterivelmente, conforme § 11° do Artigo 48 do 

Regulamento Geral da competição. 

a. OBSERVAÇÃO: Os horários dos Congressos Técnicos estão sujeitos 

a alterações, conforme oportunidade e conveniência do Comitê 

Organizador, ou por casos fortuitos ou de força maior. 

Os programas de provas e as tabelas de índices das modalidades 

atletismo e natação se encontram no Regulamento Oficial do evento 

disponível na página www.cpb.org.br.   

 

12. Hospedagem e Alimentação  

                     Hotel Golden Tulip Porto Vitória 

Endereço: Av. Nossa Sra. Dos Navegantes, 635- Enseada do 

Suá, Vitória – ES, 29055-095 

Telefone: (27) 3533-1300 

                          Hotel Sleep Inn Vitória 

Endereço: Av. Nossa Sra. Da Penha, 1212-Praia do Canto                       

Vitória- ES 29055-131 

                          Telefone: (27) 3194-4450 

 

                          Sheraton Hotel Vitória (Hotel Sede) 

                          Endereço: Av. Saturnino de Brito, 217-Praia do Canto, Vitória-ES 

29055-131 

                          Telefone: (27) 2125-8000 

 

I. Observações: 

II. Hospedagem: inicia as 14h00 do dia 07/02 (sexta-feira) e 

encerra às 12h00 do dia 09/02 (domingo). 

III. Alimentação: inicia com o jantar do dia 07/02 (sexta-feira) e 

encerra com o almoço do dia 09/02 (domingo), com café da 

manhã incluso no sábado e domingo. (Almoço de todos os dias 

ocorrerá nos Hotéis). 

IV. A alimentação será garantida aos participantes com direito a 

hospedagem e alimentação, pertencentes a clubes com sede fora 

de Vitória (ES) e região metropolitana.   

http://www.cpb.org.br/
https://www.google.com.br/search?q=kubitschek+plaza+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCooMcku1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FKZZcmZZYUJ2ekZisU5CRWJSqk5qWkFqUeXp4PAMH0EpdKAAAA&ludocid=13166259923864757655&sa=X&ved=2ahUKEwjQ_YKa5JLnAhXpw1kKHUFCAaQQ6BMwEXoECBgQAw
https://www.google.com.br/search?q=kubitschek+plaza+telefone&ludocid=13166259923864757655&sa=X&ved=2ahUKEwjQ_YKa5JLnAhXpw1kKHUFCAaQQ6BMwEnoECBgQBg
https://www.google.com.br/search?q=manhattan+plaza+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyyzI3TDHN0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FK5ibmZSSWlCTmKRTkJFYlKqTmpaQWpR5eng8AZdARsUwAAAA&ludocid=18108157312563830762&sa=X&ved=2ahUKEwi_t8G05JLnAhXw01kKHWZ-DaIQ6BMwEXoECBcQAw
https://www.google.com.br/search?q=manhattan+plaza+telefone&ludocid=18108157312563830762&sa=X&ved=2ahUKEwi_t8G05JLnAhXw01kKHWZ-DaIQ6BMwEnoECBcQBg
https://www.google.com.br/search?q=san+marco+hotel+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyrSwpTzYw0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FKFifmKeQmFiXnK2Tkl6TmKKTmpaQWpR5eng8AqIqWD0wAAAA&ludocid=1107093808987732009&sa=X&ved=2ahUKEwjfg7WW3pLnAhWDtVkKHQqXAiMQ6BMwEXoECBoQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR821BR821&q=hotel+mercure+uberlandia+plaza+shopping+telefone&ludocid=8001129475242391717&sa=X&ved=2ahUKEwjHs5mZi4zhAhV5DrkGHd8jCekQ6BMwEXoECAoQBg


 

 

V. Para os hospedes menores de idade deverão apresentar no balcão 

do hotel a liberação dos pais registrada em cartório para a estadia 

informando em qual período e hotel será hospedado.  

VI. As despesas fora do período mencionado acima, serão de 

exclusiva responsabilidade do clube. 

VII. O preenchimento correto do HAT no momento da inscrição é 

responsabilidade do clube, sendo essa a única forma de garantir 

o benefício. 

VIII. Caso o clube tenha deixado de assinalar a opção, as despesas 

serão de sua responsabilidade.  

IX. Para os participantes sem direito à hospedagem e alimentação, 

as despesas serão responsabilidade do clube. 

 

13. Transporte  

a. Haverá o serviço de transfer disponível dos aeroportos e rodoviárias, 

para os hotéis oficiais que enviarem suas necessidades de transporte até 

o dia 28/02/2020, não tem direito ao transfer todos os clubes com 

sede fora de Vitória (ES) e região metropolitana.  

 

Aeroportos oficiais: Aeroporto de Vitória - Eurico de Aguiar 

Salles. 

i. Terminal Rodoviário Interestadual. 

ii. Conforme Regulamento Geral, o CPB garantirá o receptivo no 

aeroporto e terminal rodoviário a partir das 08h00 até as 18h00 

da sexta-feira, 07/02, para os participantes da modalidade de 

Atletismo e Natação.  

iii. O atendimento do receptivo será garantido somente aos 

participantes dos clubes com sede fora da cidade Vitória (ES) e 

região metropolitana, desde que informem no sistema online 

(http://cadastro.cpb.org.br), até 10 dias antes do início do 

evento, os dados de chegada, conforme prevê o Regulamento. 

Caso o clube não informe os dados de chegada, o atendimento 

será realizado somente se houver veículo disponível, 

obedecendo os horários mencionados acima. 

iv. (*) Mesmo com a inscrição encerrada, é possível inserir os 

dados de viagem no sistema online pelo clube. 

v. Vans e/ou ônibus estarão identificados na rodoviária e no 

aeroporto com a logomarca do evento. 

vi. O transporte interno será oferecido a partir de 06h00 até as 

18h00 durante o período de competições. No domingo, o 

transporte tem o encerramento às 15h00.  

vii. Os horários de saída dos transportes para as competições 

estarão disponibilizados na recepção do hotel. 

 


