
 
 
 
 
 
 

NORMA 03 
 

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO TÉCNICA DA FEDERAÇÃO MINEIRA DE 
ATLETISMO 2017/2021 

 
Data: 13 de maio de 2017   -     Local: CTE/UFMG 
 
1 – Composição dos Departamentos da Federação Mineira de Atletismo, conforme 
o Estatuto vigente: 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
 
DEPARTAMENTO FINANCEIRO 
Acadêmico Gustavo Ranieri Duarte  
 
DEPARTAMENTO DE CORRIDA DE RUA 
João Guimarães de Oliveira   
 
DEPARTAMENTO DE PISTA E CAMPO 
Juarez Otávio de Oliveira  
 
DEPARTAMENTO DE ARBITRAGEM 
Prof. Gaspar Teodoro de Melo   
 
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS  
________________________________________________ 
 
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO  
Cláudio Matozinhos Pereira  
 
DEPARTAMENTO DE MASTER 
Prof. João Batista da Silva Coutinho  
 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
Região Metropolitana de Belo Horizonte:  
Prof. Márcio Vianna Prudêncio  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Região Vale do Aço (Ipatinga):       
Prof. Sildemar Estêvão Venâncio   
 
Região da Mata (Juiz de Fora) 
Jefferson Verbena de Freitas 

 
Região Sul (Poços de Caldas) 
 Prof. Sidney Carlos de Paroli        
       
Região Triângulo (Uberlândia) 
Profa. Cecília Karoline Guimarães Prado  
 
Região das Vertentes (Lavras) 
______________________________________________________________________ 
 
Representante dos árbitros 
Célia Darte Soares Neto 
 
 
 
   

 
 
 

 
Mauro Roberto Fonseca França 

Presidente 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 – NORMAS PARA FUNCIONAMENTOS DOS CAMPEONATOS ESTADUAIS 

MINEIROS CAIXA DE ATLETISMO DE 2017 
 
 De acordo com norma divulgada pela FMA as decisões serão por maioria simples, 
sendo que, para cada Campeonato serão feitas as adaptações necessárias de acordo com 
o local onde serão realizados os Campeonatos, cabendo ao Diretor Regional local 
definir quais serão essas adaptações. 
 Durante o Campeonato Estadual Mineiro Caixa de Atletismo Adulto 2017, 
realizado nos dias 13 e 14 de maio, em Belo Horizonte, no CTE/UFMG, foi discutido e 
acordado pelos representantes de equipes, dos árbitros e de cronometragem eletrônica 
presentes à reunião as seguintes questões: 
  
1 - As equipes deverão fazer as inscrições de cada COMPETIÇÃO em um período não 
menor que SEIS (6) DIAS antes da data da COMPETIÇÃO  
 
2 – Acerca das questões referentes à inscrição, serão cumpridas as normas contidas no 
REGULAMENTO. 
 
3 – Conforme o parágrafo anteriormente citado, Não serão aceitas inscrições fora do 
prazo estipulado. 
 
4 – Conforme o item 2 acima, as inscrições dos atletas deverão conter as informações: 
 nome completo, data de nascimento, clube e melhor resultado da temporada nas provas 
raiadas de 100 metros a 800 metros, para que sejam feitas seriações, (excetuando os 
casos de não haver resultado na atual temporada). 
 
5 – Os atletas que forem compor o(s) revezamento(s) também deverão ter a inscrição 
completa. Tendo sido a equipe inscrita no(s) revezamento(s), poderá haver substituição 
(ções) no dia, sem limites de substituições dos atletas inscritos, por outro(s) que 
esteja(m) também forem inscritos 
 
6 – Ficou acordado que o Campeonato Estadual Mineiro Caixa de Atletismo Sub 18 
será realizado em duas etapas subseqüentes, realizadas em apenas um dia (manhã e 



tarde). Votaram a favor da realização do Campeonato Estadual Mineiro Caixa de 
Atletismo Sub 18 em apenas um dia, UFJF, Oratórios, Clã Delfos, Atletismo Poços, 
SESI Esportes. Votou a favor da realização do Campeonato Estadual Mineiro Caixa de 
Atletismo Sub 18 em dois dias APCEF-MG-CTE/UFMG e por solicitação telefônica 
CRIA-Lavras. 
 
 
 

 
 
 
 
7 – Para as correspondências que deverão ser enviadas à CBAt, como garantia de que 
haverá tempo hábil para registro e inscrição de atleta, os documentos deverão ser 
entregues ou recebidos na FMA em te quinze (15) dias antes do evento. 
O dia de envio normal de correspondências para CBAt será na quarta feira. 
 
8 - Documentos necessários para registro inicial e inscrição de atleta junto à FMA e 
CBAt: 2 fichas de inscrição da CBAt, 2 fichas de registro da CBAt, 2 cópias do 
RG/Carteira de Identidade ou outro documento que contenha o nome da mãe do atleta, 2 
fotos 3x4 coladas nas “ FICHA de REGISTRO”, 1 Atestado Médico (opcional) e 1 
cópia de um documento oficial do responsável, em caso de menor de idade (18 anos). 
 
9 – Atletas sem registro na CBAt não poderão em hipótese alguma participar dos 
Campeonatos realizados pela FMA. 
 
10 – Será enviado aos clubes inscritos até na quarta feira (24/05), a relação dos atletas 
para conferência. Qualquer equivoco por parte da FMA será concertado. O retorno 
deverá ser enviado para a FMA mg@cbat.org.br até as 17:00 horas do dia 25 de maio 
(quinta feira).  
 
11 – Ficou definido que o Campeonato Estadual Mineiro Caixa de Atletismo Sub 23 
será realizado na cidade de Juiz e Fora, nos dias 29 e 30 de Julho. 
As informações referentes à realização do referido evento serão passadas no dia 27 de 
maio, durante a realização do Campeonato Estadual Mineiro Caixa de Atletismo Sub 18 
 

 
CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÕES DE TÉCNICOS 

PARA SELEÇÕES ESTADUAIS DA FMA 
 
Fica estipulado para efeito de convocação das equipes de Atletismo do Estado de Minas 
Gerais para escolha do(s) técnico(s), de acordo com o regulamento do evento: 
    
01 – Técnico do atleta melhor colocado a nível Brasil, entre os três melhores do ranking 
brasileiro da CBAt. 
 
02 – Técnico com maior número de atletas em provas técnicas. 
 



03 – Técnico que tiver mais atletas no geral 
 
04 – O (a) atleta de provas combinadas terá peso dois (2) 
 
Obs.: caso existam outros critérios elaborados posterior à data desta reunião, os mesmos 
deverão ser validados pelo Departamento Técnico. 
 

 
 
 
 
 

CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÕES DE ATLETAS 
PARA SELEÇÕES ESTADUAIS DA FMA 

 
01 – Em caso de número limitado de atletas para compor a seleção estadual de Minas 
Gerais serão priorizados os melhores atletas do ranking brasileiro da CBAt 
 
02 – Atletas para compor revezamento(s). 
 
03 –  Atleta de prova(s) individual (is) 
 
Obs.: caso existam outros critérios elaborados posterior à data desta reunião, os mesmos 
deverão ser validados pelo Departamento Técnico. 
 
Belo Horizonte, 13 de maio de 2017  
 
 
Prof. Márcio Vianna Prudêncio 
Diretor Técnico Metropolitano 


