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REGULAMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS AVULSOS 

EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS  

 

 

O Comitê Paralímpico Brasileiro, através de sua Diretoria Técnica, vem por 

meio deste regulamentar a participação de atletas avulsos, através de seus 

clubes, em competições internacionais, nas modalidades de Atletismo, 

Natação, Esgrima, Halterofilismo e Tiro Esportivo.  

 

 

COMPETIÇÕES ABERTAS (“OPEN”)  

 

Nas competições internacionais abertas (“open”), nas quais o comitê 

organizador permita a inscrição de atletas avulsos, através de seus clubes, 

estes poderão competir, existindo ou não a participação da Seleção 

Brasileira, sob as seguintes condições: 

 

1. Todos os custos relacionados à participação (taxa de inscrição, 

passagens, hospedagem, alimentação, despesas extraordinárias) 

são de responsabilidade do atleta avulso e/ou seu clube; 

2. O atleta avulso poderá usufruir apenas dos serviços de atendimento 

oferecidos pelo comitê organizador da competição; 

3. O CPB terá única e exclusiva responsabilidade de intermediar a 

realização da inscrição quando a competição utilizar o sistema de 

inscrição do IPC (SDMS), no qual apenas os comitês paralímpicos 

nacionais têm acesso; 

Em todas as situações, existindo ou não a participação da Seleção 

Brasileira, além das despesas serem de responsabilidade do atleta e/ou seu 

clube, este deverá encaminhar o comprovante de emissão do seguro-

viagem e da passagem aérea até o encerramento das inscrições da 

competição em questão para o e-mail da respectiva modalidade. 

 

 

 



 

 

 

COMPETIÇÕES POR CONVOCAÇÃO 

 

Em competições em que hajam critérios de convocação, nas quais a 

participação é apenas permitida quando o atleta representa o Comitê 

Paralímpico Nacional, como por exemplo Jogos Paralímpicos, Campeonatos 

Mundiais, Copas do Mundo, Jogos Parapan Americanos, Jogos 

Sulamericanos, entre outros, apenas atletas que cumpram os critérios e 

que tenham sido convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro poderão 

participar. Não existe a possibilidade de inscrição como atleta avulso nas 

competições dessa natureza. 

 

 

 

Departamento Técnico 

 

Coordenações de Atletismo, Esgrima,  

Halterofilismo, Natação e Tiro esportivo 

 

Atletismo – atletismo@cpb.org.br 

Esgrima – esgrima@cpb.org.br 

Halterofilismo – halterofilismo@cpb.org.br 

Natação – natação@cpb.org.br 

Tiro Esportivo – tiro@cpb.org.br 

 

 

 

 


