
 

 

 

CAMPEONATOS ESTADUAIS CAIXA DE ATLETISMO SUB-20 
2º Festival de Atletismo FMA 

FMA / CBAT / CTE / UFMG / SEDESE 
 
 

O Campeonatos Estaduais Caixa de Atletismo SUB-20 e 2º Festival de Atletismo FMA 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 Entidades 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 Campeonatos Estaduais Caixa de Atletismo SUB-20 e 2º Festival de Atletismo FMA são de 
realização da Federação Mineira de Atletismo, com apoio da  SEDESE e serão realizados no dia 10 de julho 
de 2021, na pista de atletismo do Centro de treinamento Esportivo da UFMG, localizado em Belo 
Horizonte / MG. 

 
Art. 2º– Podem participar do Campeonatos Estaduais Caixa de Atletismo SUB-20 atletas de ambos os 
sexos, pertencentes à categoria SUB-20, ou seja, atletas com 16, 17, 18 e 19 anos considerando até 31 de 
dezembro de 2021. Poderão participar ainda os atletas paralímpicos que pertençam a categoria SUB-20. 
 
Parágrafo único: Podem participar do 2º Festival de Atletismo FMA os demais atletas não pertencentes à 
Categoria SUB-20. 

 
Art. 3º– A presidência e o Departamento Técnico da FMA poderão aceitar participações de atletas 
representando clubes de outras Federações Nacionais ou Internacionais, desde que a Federação de origem 
encaminhe as inscrições no período regulamentar, mediante pagamento prévio da taxa de inscrição que, 
para atletas residentes em outros Estados será de R$50,00 e atletas residentes em Minas Gerais e filiados 
em equipes de outras Federações R$15,00. 

 
Art. 4º – Os atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares de cada prova, receberão, como premiação, 
medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente. 
 
Parágrafo único: Os atletas do 2º Festival de Atletismo FMA receberão medalha de participação. 

Art. 5º– Atletas de outras Federações (estados ou estrangeiros) que ficarem entre os 3 primeiros em suas 
provas na classificação geral, receberão uma medalha simbólica junto com os atletas do Estado de Minas 
Gerais durante a premiação. 

Art. 6º – A participação dos atletas em cada prova seguirá os critérios e ditames da Norma 12 da CBAt, ou 
seja, cada atleta poderá se inscrever em até 2 provas mais o revezamento. 

Art.7º – As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento da ficha de inscrição e remetidas 
para FMA EXCLUSIVAMENTE por e-mail. Serão consideradas apenas 1 (uma) ficha por equipe. O prazo 
limite para envio no dia 06/07/2021 às 13:00 horas. 



 

 

Art. 8º. – Não haverá confirmação de prova na competição. A FMA presumirá confirmado o atleta inscrito. 

Art. 9º – O valor da taxa de participação dos Campeonatos Estaduais Caixa de Atletismo SUB-20 do clube 
será de R$15,00 (quinze reais) por       atleta inscrito (independentemente do número de provas) que deve ser 
pago através de depósito bancário na conta da FMA. 

Parágrafo único: O valor de inscrição do 2º Festival de Atletismo FMA é de R$15,00 para atleta 
FEDERADO como ATLETA e R$30,00 atleta não federado. 

Art.10 – Eventual cancelamento de inscrição deverá ser informado antes do início da competição, neste 
caso, o valor da inscrição será devolvido na sua integralidade.  

Parágrafo único – Atletas inscritos em uma única prova que seja cancelada por falta de número mínimo 
de participantes também terão o valor da sua inscrição devolvido. 

Art. 11.-  Não haverá pontuação e não haverá premiação por equipe. 

Art. 12.- A arbitragem do Campeonatos Estaduais Caixa de Atletismo SUB-20 e 2º Festival de Atletismo 
FMA estará sob responsabilidade dos árbitros do quadro da Federação Mineira de Atletismo, que irão 
aplicar as regras da WA, as normas da CBAt e as contidas neste regulamento. 

Art. 13. – O Programa Horário poderá sofrer ajuste dependendo do número total de atletas inscritos em 
cada prova. 

I – Todos os atletas que forem relacionados nas súmulas e presentes, deverão comparecer na Câmara de 
Chamada de acordo com o estabelecido no Programa Horário. 

II - Caso um atleta esteja participando de outra prova simultaneamente, deverá comunicar à equipe de 
arbitragem. 

III - A realização das provas fica condicionada a inscrição mínima de 3 (três) atletas por prova, ou 3 (três) 
equipes se tratando de revezamentos. Não havendo esse número mínimo a prova não será realizada. 
Casos de atletas que estejam buscando índices para campeonatos internacionais, serão resolvidos pela 
diretoria técnica da FMA. 

Art. 14. – Ao sentir-se que foi prejudicado(a) nestes Campeonatos Estaduais Caixa de Atletismo SUB-20 
FMA e no 2º Festival de Atletismo FMA, 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. 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. 

Art. 15. – O Congresso Técnico do Campeonatos Estaduais Caixa de Atletismo SUB-20 FMA será realizado 
no dia 08/07/2021 às  20h de forma virtual. 

Art. 16 - Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua imagem, 
inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com 
direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, Internet e 
qualquer mídia em qualquer tempo. 

Art. 17. – Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Diretor da Competição e 
Comissão Técnica da FMA dentro de suas atribuições. 



 

 

Art. 18 – Fica obrigatório cumprir as medidas sanitárias de prevenção do COVID – 19, tais como uso de 
máscaras, distanciamento social, dentre outras. 

Dados para depósito: 

Instituição 403 – Banco CORA SCD: Federação Mineira de Atletismo 

Agência:0001 CNPJ: 16.681.223/0001-00 

Conta Corrente: 1143142-8 PIX: 16.681.223/0001-00 

Para solicitar boleto envie e-mail para: mg@cbat.org.br 

mailto:mg@cbat.org.br


   
 
 

CAMPEONATOS ESTADUAIS CAIXA DE ATLETISMO SUB-20 
2º Festival de Atletismo FMA 

 

 
Provas de Pista 

10/07/2021 - FMA / SEDESE / CTE 

 

12:30 100m c/ Barreiras Final  Feminino  
12:40 110m c/ Barreiras Semi-Final Masculino  
12:45 100m rasos Semi-Final Feminino 2º Festival de Atletismo FMA 
12:50 100m rasos Semi-Final Masculino 2º Festival de Atletismo FMA 
13:00 800m rasos Final Masculino 2º Festival de Atletismo FMA 
13:10 800m rasos Final Feminino 2º Festival de Atletismo FMA 
13:20 400m c/Barreiras Final Masculino  
13:40 5.000m rasos Final Masculino 2º Festival de Atletismo FMA 
14:10 400m rasos Final Feminino 2º Festival de Atletismo FMA 
14:20 400m rasos Final Masculino 2º Festival de Atletismo FMA 
14:30 100m rasos Final Feminino 2º Festival de Atletismo FMA 
14:35 100m rasos      Final Masculino 2º Festival de Atletismo FMA 
14:50 3000m com obstáculo Final Masculino  
15:00 1.500m rasos Final Feminino 2º Festival de Atletismo FMA 
15:10 1.500m rasos Final Masculino 2º Festival de Atletismo FMA 
15:30 200m rasos Final Masculino 2º Festival de Atletismo FMA 
15:40 200m rasos Final Feminino 2º Festival de Atletismo FMA 
15:55 110m c/ Barreiras Final Masculino  
16:10 10.000m rasos Final Masculino 2º Festival de Atletismo FMA 
16:50 4x100m  Final Masculino  
16:55 4x100m  Final Feminino  

 

Provas de Campo 
 

12:30 Salto em Distância Final Masculino 2º Festival de Atletismo FMA 
12:30 Lançamento do Dardo Final Feminino  
12:30 Arremesso do Peso Final Masculino  
13:30 Salto em Distância Final Feminino 2º Festival de Atletismo FMA 
13:40 Arremesso do Peso Final Feminino  
14:30 Salto em Altura Final Masculino 2º Festival de Atletismo FMA 

 Salto em Altura Final Feminino 2º Festival de Atletismo FMA 
14:00 Salto com Vara Final Masculino 2º Festival de Atletismo FMA 
14:00 Salto com Vara Final Feminino 2º Festival de Atletismo FMA 
15:00 Lançamento do Disco Final Masculino  
16:00 Lançamento do Disco Final Feminino  
16:00 Lançamento do Dardo Final Masculino  
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