Belo Horizonte 18 de abril de 2018
Carta Convite

Prezado coordenador do curso de Educação Física,
O curso de Educação Física do Centro Universitário Izabela Hendrix juntamente com a
Federação Mineira de Atletismo (FMA) convidam para participar do III Festival de
Atletismo Aberto FMA direcionado a pessoas da comunidade em geral a partir de 16
anos de idade (nascidos até 2002) e I Festival de Atletismo Universitário que
envolverá alunos dos respectivos cursos desta Instituição regularmente matriculados.
Será realizado no dia 26 de maio de 2018 (sábado), no horário de 08:45 às 12:00 horas,
na pista de atletismo do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG (CTE/UFMG).
O evento tem por objetivos promover a integração social e esportiva da Comunidade
Acadêmica, incentivar os alunos à prática desportiva do atletismo associando teoria e
prática e proporcionar um clima de amizade e proximidade entre os alunos, possibilitando
relações fraternas de respeito e solidariedade entre todos.
As modalidades, formas de disputadas e demais regras encontram-se no regulamento
abaixo. As inscrições ocorrerão no período de 10 a 20 de MAIO de 2018. Cada
participante deverá contribuir com uma taxa de R$ 20,00 (vinte reais) depositada na
conta da FMA. A Instituição de Ensino Superior deverá indicar um chefe de delegação
para representar o curso no Congresso Técnico, reuniões e demais necessidades.
Certos de podermos contar com a colaboração de VSª enviamos o regulamento em
anexo, reiterando, desta oportunidade para apresentar nossos votos de alta estima e
consideração pelo trabalho com a formação acadêmica dos estudantes.
Atenciosamente,

Amaylton Salles de Carvalho
Coordenador dos cursos de Licenciatura e Bacharelado
do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix

Mauro Roberto Fonseca França
Presidente da
Federação Mineira de Atletismo

REGULAMENTO GERAL

III Festival Aberto de Atletismo FMA e
I Festival de Atletismo Universitário
I. DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS:
Art 1º: O presente regulamento contém normas que regerão o III Festival Aberto de
Atletismo FMA e I Festival de Atletismo Universitário

Art 2º: A direção e organização dos eventos supracitados ficará sob responsabilidade da
Federação Mineira de Atletismo (FMA) com apoio do CTE/UFMG. A divulgação aos
cuidados do Colegiado de Educação Física do Centro Universitário Metodista Izabela
Hendrix e a inscrição dos alunos aos coordenadores dos cursos envolvidos.

Art 3º: O III Festival de Atletismo Aberto FMA direcionado a pessoas da comunidade
em geral, a partir de 16 anos de idade (nascidos até 2002) e I Festival de Atletismo
Universitário que envolverá alunos matriculados regularmente nos cursos das
Instituições convidadas será realizado no dia 26 de maio de 2018 (sábado), no horário
de 08:45 às 12:00 horas, na pista de atletismo do Centro de Treinamento Esportivo da
UFMG (CTE/UFMG) localizado a Av. Alfredo Camarati, 617 - São Luiz, Belo
Horizonte/MG.

II. PRINCÍPIOS
Inclusão, Respeito Mútuo, Integração, Participação, Solidariedade, Amizade, Ética

III. OBJETIVOS


Promover a integração social e esportiva da Comunidade Acadêmica.



Incentivar os alunos à prática desportiva.



Proporcionar um clima de amizade e proximidade ente os alunos,
possibilitando relações fraternas de respeito e solidariedade entre todos.



Divulgar a prática do atletismo universitário.



Motivar os alunos a prática do Atletismo em toda nossa cidade e região,
promovendo o aprendizado no enfrentar e superar desafios, nas diferentes
provas esportivas da modalidade.

IV. DA ORGANIZAÇÃO:
Art 4º: Coordenação Geral (CG)
A direção e organização dos eventos supracitados ficará sob responsabilidade da
Federação Mineira de Atletismo (FMA) com apoio do CTE/UFMG.

Art 5º: Comissões complementares, abaixo:
Divulgação
Aos cuidados do Colegiado de Educação Física do Centro Universitário Metodista
Izabela Hendrix
Regulamento
Sob a responsabilidade da FMA e Colegiado de Educação Física do Centro
Universitário Metodista Izabela Hendrix
Inscrições
Ficará sob responsabilidade dos coordenadores de cada curso convidado e dos
alunos envolvidos nos eventos.
Cada aluno poderá inscrever no máximo em duas provas individuais e do
revezamento (uma equipe por curso).
Premiação, Programação das provas, Arbitragem, Segurança e primeiros socorros:
Aos cuidados da Federação Mineira de Atletismo (FMA)

Art 6º: Comissão Disciplinar (CD):
V. Federação Mineira de Atletismo (FMA)
VI. § 1: Durante a realização dos eventos compete à júri de apelação os recursos
apresentados pelos participantes em tempo hábil para a continuação do evento.

VII. DA PARTICIPAÇÃO
Art 7º: Poderão participar do III Festival de Atletismo Aberto FMA pessoas da
comunidade em geral, a partir de 16 anos de idade (nascidos até 2002) e I Festival de
Atletismo Universitário alunos comprovadamente matriculados nos respectivos cursos
das Instituições de Ensino Superior convidadas.

Art 8º: Cada curso deve realizar seletiva para composição das equipes se for o caso.

VIII. DAS PROVAS DE ATLETISMO
Serão disputadas as seguintes provas de acordo com a categoria:
Provas

Masculino

Feminino

Salto em Altura

X

X

Salto em Distância

X

X

Arremesso de peso

X (7,260

Kg.)

X (4.

Kg.)

Corrida de 100m

X

X

Corrida de 300m

X

X

Corrida de 800m

X

X

Corrida de 5.000m

X

Revezamento 4X100m

X

X

110 metros com barreiras

x

x

OBS.:
Determinação das tábuas e implementos: Salto em Distância: tábua a 2,0m da caixa de
areia.
Altura: Feminino iniciará a partir de 0.90cm e masculino 1,10m. O aumento da altura
será realizado em conformidade com aprovação no Congresso Técnico.
Referente a prova de Arremesso de peso, o implemento terá o peso ajustado a idade
do aluno/atleta.

VIII - DAS INSCRIÇÕES

Art 9°: As inscrições das pessoas interessadas da comunidade em geral a partir dos 16
anos e dos alunos dos cursos convidados, ocorrerão no período de 10 a 20 de MAIO de
2018. Lembrando que não será aceito inscrições após o período determinado.
Cada participante deverá:
-

Entrar na página da FMA (www.atletismomg.org.br)

-

Clicar na imagem de divulgação dos eventos

-

Preencher a ficha de inscrição/cadastro

-

Realizar o depósito de R$ 20,00 (vinte) por participante, na conta da FMA abaixo:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0536
Conta: 2147-3 OP: 003

-

Enviar o comprovante para o e-mail mg@cbat.org.br

A inscrição lhe dará direito a participar de no máximo duas (2) provas individuais e do
revezamento 4 x 100 metros. Cada curso deverá indicar um chefe de delegação para
representar o curso no Congresso Técnico e reuniões demais necessidades.

OBS.: Preferência, que o coordenador de cada curso ou responsável pela equipe,
realize as inscrições dos alunos interessados, fazendo o depósito Total/geral
bancário e enviar para o e-mail da FMA o comprovante de depósito.

Cada instituição poderá inscrever e participar com quantos representantes desejar em
cada prova individual (acadêmicos/atletas) e uma equipe no revezamento.

§ 1: Para participar o(a) aluno(a) deverá estar devidamente uniformizado (identificado
com o nome da Instituição Superior que representa) e devidamente matriculados nos

respectivos estabelecimentos de ensino superior. No caso da comunidade em geral, os
interessados deverão comparecer com roupa apropriada para o evento.

§ 2: O aluno/atleta, no dia da competição, deverá confirmar sua inscrição, apresentar
documento oficial com foto (preferência a carteira de identidade) e comprovante de
matrícula até 30 minutos antes do horário de inicio da prova no local indicado pela
organização dos eventos.

§ 3: O aluno/atleta deverá apresentar para adentrar ao setor de cada prova quinze (15)
minutos antes de sua realização, para as provas de pista (corridas) e vinte e cinco (25)
minutos antes para as provas de campos (saltos e arremessos).

§ 4: O aluno/atleta participará do evento por livre e espontânea vontade, eximindo a
Comissão Organizadora, Promotores e a Instituição de Ensino Superior de quaisquer,
ações, acidentes e outros imprevistos que possam surgir.

§ 5: Será feito um seguro de Acidente Pessoal pela FMA, para todos os envolvidos no
evento.

§ 6: Uniformes: os atletas deverão apresentar-se de short, calça leg ou bermuda e
camiseta. Referente aos universitários, a camiseta ou colete com a logomarca da instituição
ou equipe.

IX - DO EVENTO:

Art 10º: Período de Realização:
Dia 26 de MAIO de 2018 (sábado) de 08:45 às 12:00 horas na pista de atletismo do
Centro de Treinamento Esportivo da UFMG (CTE/UFMG) localizado a Av. Alfredo
Camarati, 617 - São Luiz, Belo Horizonte/MG.

Art. 11º. CONGRESSO TÉCNICO

Será realizado no dia 25 de maio, sexta-feira, às 20 horas, sala de multimídia 04.
Local: Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, na Rua da Bahia, 2020, Lourdes.

Art 12º: DA PROGRAMAÇÃO INICIAL:
Data: 26 de maio de 2018.
Hino Nacional: Horário: 08 horas e 40 minutos
Início das competições: 08 horas 45 minutos

X- DAS COMPETIÇÕES - HORÁRIOS, PROVAS E CATEGORIAS:
Os horários, provas e categorias das provas encontram-se na tabela abaixo.

PROGRAMA DE HORÁRIOS E PROVAS
HORÁRIOS

PROVAS

CATEGORIA

08:45 horas Corrida 5.000m

Masculino

Final por tempo

09:00 horas

Salto em Distância

Masculino

Final

09:05 Horas

110 m com Barreiras

Masculino

Final

09:10 horas

Salto em Altura

Feminino

Final

Arremesso de Peso

Masculino

09:15 horas

Corrida 100 metros rasos

Feminino

Final por tempo

09:35 horas

Corrida 100 metros rasos

Masculino

Final por tempo

10:00 horas

Corrida 800 metros

Feminino

Final por tempo

Salto em distância

Feminino

Final

Salto em altura

Masculino

Final

10.15 horas

Corrida 800 metros rasos

Masculino

Final por tempo

10:30 horas

Arremesso de peso

Feminino

Final

10:35 horas

Corrida 300 metros rasos

Feminino

Final por tempo

10:55 horas

Corrida 300 metros rasos

Masculino

Final por tempo

11:15 horas

Revezamento 4x100 metros

Feminino

Final por tempo

11:30 horas

Revezamento 4x100 metros

Masculino

Final por tempo

O programa de horários e provas poderá ser alterado de acordo com o número de
inscritos.

§ 1: A comissão organizadora do III Festival de Atletismo Aberto FMA e I Festival de
Atletismo Universitário NÃO se responsabilizará por coincidência de modalidades
diferentes, ficando o aluno responsável pela presença nas provas. A Comissão
Organizadora NÃO fará alteração do horário das provas ou atrasará o início esperando
atletas que por ventura estejam participando de outra modalidade.

Art 13º: Todos os critérios de desempate obedecerão às regras específicas de cada
prova.

XI - DA PREMIAÇÃO:
Art 14°: A premiação será a seguinte:
Medalhas para o primeiro, segundo e terceiro colocado de cada evento.
Medalha de participação a todos os participantes que terminarem a prova.

XII - DAS PENALIDADES:

Art 15°: O aluno/atleta que ferir as normas regulamentares, disciplinares ou a ética
esportiva, dentro ou fora da competição, será julgado pela Comissão Disciplinar,
podendo ser retirado do local dos eventos.

Art 16°: Quaisquer comportamentos antidesportivos da torcida durante as provas
serão passíveis de punição com perda do direito de disputar a modalidade inscrita.
XIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art 17°: Todo o material de competição usado no evento será colocado à disposição das
equipes.
Art 18º: Os protestos/recursos deverão ser apresentados sempre por escrito, imediatamente
após a ocorrência, ou, no mais tardar até 30 minutos após o anúncio oficial do resultado da
prova. Qualquer protesto deverá ser encaminhado ao Júri de Apelação indicado no

Congresso Técnico, pelo professor (a) ou chefe de delegação que represente a Instituição
de Ensino, tendo o reclamante que pagar no ato, uma taxa equivalente a US100,00
americano (regra 146. da IAAF). A mesma deverá ser devolvida se o Júri de Apelação julgar
que o reclamante tenha razão e, caso contrário este valor será incorporado ao ativo da
FMA. Obs.: O(a) atleta ao sentir-se que foi prejudicado em alguma prova no evento, poderá
dirigir ao árbitro chefe da prova, afim de haver uma solução satisfatória, sem necessidade
do recurso ao Júri de Apelação.

XIV - DOS CASOS OMISSOS:

Art 19°: Os casos omissos ou não esclarecidos neste regulamento serão decididos pela
Comissão Organizadora do III Festival de Atletismo Aberto FMA direcionado as
pessoas da comunidade em geral, a partir de 16 anos de idade (nascidos até 2002) e I
Festival

de

Atletismo

Universitário

referente

aos

alunos

comprovadamente

matriculados nos respectivos cursos das Instituições de Ensino Superior convidadas.

Art 20°: Caberá à Comissão Organizadora, se necessário, indicar cinco professores
presentes para compor o Júri de Apelação, cuja função específica será apreciar todo e
qualquer recurso encaminhado através do Diretor Geral da Competição,

Art 21°: A Comissão Organizadora dentro de suas atribuições, de acordo com as regras da
CBAt “Confederação Brasileira de Atletismo”, poderá sugerir pequenas alterações de acordo
com o número de participantes, com o objetivo de preservar a organização e a integridade
dos alunos.

Amaylton Salles de Carvalho
Coordenador dos cursos de Licenciatura
e Bacharelado do Centro Universitário
Metodista Izabela Hendrix

Mauro Roberto Fonseca França
Presidente da
Federação Mineira de Atletismo

