
 

 

                                                                                                                
 

 

                                                                      

                                                                      CAMPEONATOS ESTADUAIS  

                                                                     CAIXA DE ATLETISMO SUB-18  
 
 

 
FINALIDADE 

 

Art. 1 - Os Campeonatos servirão para a tomada de índice para o Ranking Nacional,          
     para participação nos Campeonatos Brasileiros. 
 
            Os Campeonatos Estaduais serão realizados para ambos os sexos. 
 

OBJETIVO 

 

Art. 2 - Os Campeonatos Estaduais de Atletismo têm por objetivo a integração Estadual, 
             a  difusão  do  Atletismo  e  a  verificação  do  seu  estágio  técnico nos diversos 

 Municípios do Estado. 
 

NORMAS TÉCNICAS 

 

Art.3 - Os Campeonatos somente admitem a participação de atleta com a idade mínima 
de 15 anos e máximo 17 anos, considerada a idade do atleta em 31 de dezembro de 
2019( nascidos 2002 a 2004). 
 
Art.4 - Participam dos Campeonatos, atletas representando equipes de Entidades de                     

Prática filiadas à Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul, e entidades 
convidadas. 

 
Art.5 - São condições para que o atleta participe dos Campeonatos: 

a) Estar devidamente  registrado  e  inscrito  na  CBAT  pela entidade  que estará  
representando na competição. 
            b) Estar dentro do limite de idade para a categoria. 
            c) Não estar cumprindo penalidade imposta pela CBAT ou por suas Filiadas. 
            d) Apresentar a Carteira de atleta expedida pela CBAT.  
 
Art.6 - Os Campeonatos  serão  realizados  segundo  as  regras  da  IAAF,  normas   da  

CBAT, e as normas contidas neste regulamento. 
 
§único - Aos técnicos e auxiliares técnicos,  será  obrigatória  a  apresentação da 
Cédula  de Identidade Profissional (carteira do CREF) 
 
Art.7 - Cada atleta  pode  participar,  no  máximo  de  2 (duas) provas  individuais  e do 
revezamento. 
 
Art.8 - As equipes terão direito a inscrever 03 (três) representantes em cada prova. 



 

 

                                                                                                                
 

 

PROVAS 

 
Art. 9 - As Provas dos Campeonatos serão as seguintes: 
 

MASCULINO 
 
Corridas rasas – 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m; 
 
Corridas com Barreiras – 110m e 400m 

 
Arremesso e Lançamentos – Peso (5kg), Disco(1,5kg), Dardo(700g); 
 
Saltos – Distância, Altura e Triplo (tábua de  9 e 11 metros). 
 
 

 

FEMININO 
 
Corridas rasas – 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m; 
 
Corridas com Barreiras – 100m e 400m; 

 
Arremessos e Lançamentos – Peso (3kg), Disco(1kg), Dardo(500g); 
 
Saltos – Distância , Altura e Triplo (tábua de 9 e 7 metros) 
 
 

 
§ 1º – A prova de revezamento será realizada em 4x400 metros rasos MISTO, 

sendo, dois atletas (2) feminino e dois atletas (2) masculino. 
 
§ 2º - As provas serão realizadas com qualquer número de atletas inscritos nas 

provas individuais e qualquer número de equipes inscritas nos revezamentos. 
 
§ 3º - O uniforme dos atletas deverá ser feito de material que não seja 

transparente, mesmo molhado. 
 
Art.10 - Nas provas de pista, sempre que o número de inscritos para cada prova, 
ultrapassar o número de raias, serão realizadas tantas séries quantas forem necessárias 
para determinar os 6 (seis) competidores finalistas. 
 
 § Único: Serão classificados para a final os 06 melhores atletas por colocação (C) 
e tempo (T) dependendo do número de séries realizadas na semifinal. 
(Conforme Regras Oficiais de Atletismo IAAF 2018-2019). 
 
Art.11 – Quando não houver número de atletas para compor as séries semifinais, as 
provas serão realizadas como final, no horário da final. 
 
Art.12 - A  confirmação  deverá  ser  feita  pelo  atleta,  com  o  documento no início de 
  cada período. 



 

 

                                                                                                                
 

 

 
§1°. Caso  a  prova  de  revezamento  seja  realizada  como  final   ou  como   final 
por tempo, poderão ser substituídos até dois atletas durante a confirmação, sendo 01 
masculino e 01 feminino. 
 
§2°. Só  haverá  substituição  de  atletas  nas  provas  mencionadas  no  item  I  do  
artigo 12. 
 
Art.13 - A altura inicial e as subseqüentes na prova de salto em altura, serão definidas 

  no congresso técnico ou no horário da prova em questão. 
 
Art.14 - Quando  não  houver  número  de  atletas  para  compor  as  séries  semifinais, 
as provas serão realizadas como final no horário da final. 
 
Art.15 - Cabe a Direção dos Campeonatos, a composição das séries, o sorteio de raias, 
ordem de  largada,  e  ordem  de  tentativas  para  as  diversas provas, dentro do 
disposto nas regras da IAAF. 
 

DAS INSCRIÇÕES 

 
Art.16 - As inscrições deverão ser entregues até o dia 09/06/2019 às 00:00h, na 
FAMS, via e-mail Ms@cbat.org.br. 

    
§1º - Não serão aceitas as inscrições entregues fora do prazo estipulado. 
 
§ 2º - É OBRIGATÓRIO CONTER O NÚMERO DA CBAt DO ATLETA NA FICHA DE 
INSCRIÇÃO. FAVOR VERIFICAR A DATA DE VALIDADE DA CARTEIRINHA. 
 
Art.17 - As fichas de inscrições só serão aceitas com a assinatura do médico  e  número  

  do  CRM,  ou   autorização   dos   pais,   se   responsabilizando  pela   saúde   e          
               integridade física do seu filho. 
 
Art.18 - As infrações disciplinares são julgadas na forma estabelecida no Código 

  Brasileiro de Justiça e Disciplina Desportiva. 
 

DA PREMIAÇÃO 

 
Art.19 - Para  efeito  de  contagem  de  pontos,   serão   pontuados   os   atletas   que   
se classificarem   do  1º ao 6º lugar,  das  provas   realizadas   de   acordo   com  a 
seguinte tabela: 
 
 

CLASSIFICAÇÃO PONTOS 

1º Lugar 10 Pontos 

2º Lugar 06 Pontos 

3° Lugar 04 Pontos 

4º Lugar 03 Pontos 

5º Lugar 02 Pontos 

6º Lugar   01 Ponto 

 



 

 

                                                                                                                
 

 

§1º - Os pontos serão somados por sexo, separadamente (masculino e feminino). 
 
§2° - A pontuação do revezamento misto será dividido entre os dois naipes 

(masculino e feminino) 
 

§3º - São acrescidos aos pontos obtidos nas provas, as bonificações abaixo por 
recorde igualados ou superados desde que em condições de ser homologados, sendo 
dada apenas uma bonificação por recorde:  

 
- Recorde do Campeonato - 5 pontos  
- Recorde Brasileiro da Categoria - 7 pontos 
 

Art.20 - Os   atletas   deverão   comparecer  à   Cerimônia  de  premiação  devidamente 
              uniformizado 
 
Art.21 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor da Competição, dentro de suas  

  atribuições. 
 
 

DATA E LOCAL 

 
Art.22 - O  Campeonato  será  realizado  nos  dias  15 e 16 de Junho de 2019 na 
cidade de Campo Grande/MS no Poliesportivo Profº Ruy Jorge da Cunha – Vila 
Nasser – Rua Januário Barbosa s/nº - Vila Nasser. 
 


