CAMPEONATO ESTADUAL MINEIRO CAIXA DE ATLETISMO SUB 23
O Campeonato Estadual Mineiro Caixa de Atletismo Sub 23 tem como objetivos proporcionar
aos nossos atletas aprimoramento físico e técnico, servindo de parâmetro para eventos de
nível mais elevado, incrementar e desenvolver a prática do Atletismo no estado de Minas
Gerais, promover o intercâmbio entre as Associações de Atletismo de Minas Gerais, bem como
de todo território nacional, e proporcionar a confraternização entre os participantes,
contribuindo desta forma, para o desenvolvimento da modalidade em âmbito nacional.
REGULAMENTO
Art. 1º. - O Campeonato Estadual Mineiro Caixa de Atletismo Sub 23 é uma realização da
Federação Mineira de Atletismo e será realizado no dia 07 de abril de 2018, na pista da
Faculdade de Educação Física de Desportos da Universidade Federal de Juiz de Fora –
FAEFID/UFJF, em Juiz de Fora, MG.
Art. 2º. – Podem participar do Campeonato Estadual Mineiro Caixa de Atletismo Sub 23 atletas
de ambos os sexos, com idade mínima de 16 anos de idade (2002) e máxima de 22 anos (1996)
completados até 31 de dezembro de 2017, devidamente registrados em um clube filiado à
Federação Mineira de Atletismo-FMA.
Art. 3º. – A presidência e o Departamento Técnico da FMA poderão aceitar participações de
atletas representando clubes de outras Federações Nacionais ou Internacionais, sendo que as
inscrições deverão ser enviadas através das respectivas federações de origem, desde que o
pedido de participação, tenha sido solicitado via sua Federação de origem, até seis (6) dias
antes da data do evento.
Art. 4º. – Os atletas de outras Federações serão classificados e premiados em separado dos
atletas filiados à FMA e, dependendo do número de inscritos, serão colocados em séries
específicas nas provas de corridas. As finais de pista e campo serão compostas por oito (8)
atletas da FMA. Em caso de provas de campo terão mais três (3) tentativas.
Art. 5º. – Os clubes participantes poderão inscrever quantos atletas desejarem em cada prova
individual e uma equipe nos revezamentos 4x100 m e 4x 400 m.
Art. 6º. – Cada atleta pode participar no máximo de 2 (duas) provas individuais e dos
revezamentos (Nota Oficial da CBAt 11/2018). Em atendimento à Norma 12 da CBAt, os atletas
com 16 e 17 anos não poderão participar das seguintes: Masculino 10.000 metros rasos,
arremessos e lançamentos e Feminino dos 10.000 metros rasos.
ART. 7º. – As inscrições deverão ser feitas no site www.atltismomg.org.br o dia 1° de abril,
Domingo, sendo imprescindível o preenchimento de todos os campos. O pagamento deverá
ser efetuado até no dia 2 de Abril, segunda-feira.

Parágrafo único – A equipe que estiver em débito financeiro com a FMA não poderá
participar do Campeonato Estadual Mineiro Caixa de Atletismo Sub 23.
Art. 8º. – Durante o Campeonato, as confirmações para cada prova se encerrarão com os
seguintes tempos mínimos, antes do horário estabelecido de cada prova: provas de pista 30
minutos e provas de campo 45 minutos. Os (as) atletas adentrarão ao local de competição com
as seguintes antecedências: Provas de pista 10 minutos e provas de campo 25 minutos.
Art. 9º. – O valor da inscrição no Campeonato Estadual Mineiro Caixa de Atletismo Sub 23
por atleta, será de R$10,00 (dez reais) e do clube referente à taxa de arbitragem será de 01 a
05 atletas inscritos R$50,00 (cinquenta reais), de 06 a 10 inscritos R$100,00 (cem Reais), de 11
a 15 inscritos R$150,00 (cento e cinquenta reais) e partir de 16 inscritos R$200,00 (Duzentos
reais) que deve ser pagos através de depósito bancário na conta da FMA: Caixa Econômica
Federal - Agência 0536 - Operação: 003 - Conta Corrente 2147-3 - Para o atleta pertencente a
outras Federações Nacionais ou Internacionais a taxa de inscrição por atleta será de R$60,00
(sessenta reais).
Art. 10º. – No Campeonato Estadual Mineiro Caixa de Atletismo Sub 23 serão disputadas as
seguintes provas: 100 metros com barreiras feminino, 110 metros com barreiras masculino e
demais provas tanto para o feminino quanto para o masculino: 100 metros rasos, 200 metros
rasos, 400 metros rasos, 800 metros rasos, 1500 metros rasos, 5000 metros rasos, 10000
metros rasos, 400 metros com barreiras, revezamento 4x100 metros, revezamento 4x400
metros, salto em altura, salto em distância, salto triplo, arremesso do peso, lançamento do
dardo e lançamento do disco.
Art. 11º. Os atletas marcam pontos para fins de classificação de suas equipes do 1º. ao 8º.
lugar em todas as provas, conforme a tabela a seguir: 1º. lugar 13 pontos, 2º. lugar, 8 pontos,
3º. lugar 06 pontos, 4º. lugar 05 pontos, 5º. lugar 04 pontos, 6º. lugar 03 pontos, 7º. lugar 02
pontos, 8o. lugar 01 ponto. As provas dos revezamentos 4x100 m e 4x400 metros tem
pontuação dobrada.
Art. 12º. – Serão acrescidos aos pontos obtidos nas provas, as bonificações abaixo por recorde
igualado ou estabelecidos, desde que em condições de ser homologado, sendo dada apenas
uma bonificação: recorde do Campeonato 05 pontos, recorde Estadual da categoria 06 pontos,
recorde Brasileiro 08 pontos e recorde Sul Americano 10 pontos.
Art. 13º. – Haverá contagem em separado para o masculino e para o Feminino, para definir a
classificação das equipes. Serão agraciados com troféus, em data posterior, as equipes
classificadas de 1º. lugar ao 3º. Lugar no masculino e no feminino.
Art. 14º. – Em caso de empate na classificação das equipes será considerada melhor
classificada a equipe que tenha obtido o maior numero de primeiros lugares, persistindo o
empate, o maior numero de segundo lugares e sucessivamente.

Art.15º. – Os atletas classificados em 1º., 2º. e 3º. lugares de cada prova, recebem como
premiação, medalhas de vermeil, prata e bronze, respectivamente.
Art. 16º. Serão agraciados com premiação especial um (1) atleta no masculino e uma (1) atleta
no feminino, que forem considerados os melhores de cada Campeonato, baseado na Tabela de
pontos da IAAF e/ou Ranking Brasileiro da Categoria, por uma Comissão constituída por três
(3) treinadores indicados no Congresso Técnico.
Art. 17º. – A altura inicial e sequencial da barra transversal para o salto em altura será no
feminino 1,30 m. De 5 em 5 cm até restarem duas (2) atletas. A seguir de 3 em 3 cm, até restar
um (1) atleta. Para o masculino inicial 1,60 m. De 5 em 5 cm até restarem dois (2) atletas. A
seguir de 3 em 3 cm, até restar um (1)
No salto triplo feminino tábua de 11 m e adaptada de nove (9) metros da área de queda. No
salto triplo masculino tábuas de 11 e 13 metros da área de queda.
Art. 18º. – A arbitragem do Campeonato Estadual Mineiro Caixa de Atletismo Sub 23 estará
sob responsabilidade dos árbitros do quadro da Federação Mineira de Atletismo, que irão
aplicar as regras da IAAF, as normas da CBAt e as contidas neste regulamento.
Art. 19º. – O Programa Horário poderá sofrer ajuste dependendo do numero de atletas
inscritos em cada prova. a) - Todas as provas de pista serão corridas como final por tempo,
com as séries formadas de acordo com as marcas constantes no Ranking Mineiro da categoria.
b) – Todos os atletas que forem relacionados nas súmulas e presentes , deverão comparecer
na Câmara de Chamada de acordo com o estabelecido no Programa Horário. Obs.: Caso um
atleta esteja participando de outra prova simultaneamente, deverá avisar ao controle ou que
outra pessoa o faça e informe.
Art. 20º. – Ao sentir-se que foi prejudicado (a) neste Campeonato Estadual Mineiro Caixa de
Atletismo Sub 23, imediatamente, o (a) próprio (a) atleta poderá de uma forma serena e
educada, fazer protesto verbal ao árbitro da prova. Caso não haja uma solução satisfatória, o
respectivo Árbitro Geral entrará em ação de acordo com a regra 146-3. Persistindo o empate,
o reclamante poderá solicitar a convocação do Júri de Apelação, pagando no ato uma taxa
equivalente a US 100,00 americano. A mesma deverá ser devolvida se o Júri de Apelação julgar
que o reclamante tem razão e, caso contrário este valor será incorporado ao ativo da FMA.
Os protestos relativos a resultados ou condução de uma prova devem ser feitos dentro de no
máximo trinta (30) minutos do anúncio oficial do resultado daquela prova. Nota: em hipótese
alguma serão toleradas agressões verbais de atletas e técnicos de equipes dirigidas a árbitros
ou vice versa. Caso isso ocorra o(s) agressor (es) será(ão) denunciados ao Conselho Disciplinar
da CBAt.

Art. 21º. – No Congresso Técnico para o Campeonato Estadual Mineiro Caixa de Atletismo
Sub 23 será nomeado o Júri de Apelação, que deverá ser constituído por três (3) a cinco (5)
membros indicados e uma Comissão composta por três (3) membros para escolha do melhor
atleta de cada gênero.
Art. 22º. – Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Diretor da
Competição e Comissão Técnica da FMA dentro de suas atribuições.
Art. 22º. PROGRAMAÇÃO –
PROGRAMA HORÁRIO – ETAPA ÚNICA
DATA: 07 DE ABRIL 2018
12.00 Horas – Apresentação da equipe de arbitragem e Mini Congresso Técnico
12.55 – horas – Hino Nacional Brasileiro
13.00 horas
.
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400 metros com barreiras
400 metros com barreiras
100 metros rasos
Arremesso do peso
100 metros rasos
Salto em distância
Lançamento do dardo
1500 metros rasos
1500 metros rasos
400 metros rasos
400 metros rasos
Salto triplo

feminino
final
masculino
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feminino
final por
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