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REGULAMENTO DA MODALIDADE ATLETISMO
Art. 1º - A competição de Atletismo da XXI Municipíadas será regida de acordo com as Regras
Oficiais da IAAF e Confederação Brasileira de Atletismo, salvo o estabelecido neste Regulamento e
Regulamento Geral.
Art. 2º - As competições serão disputadas nas categorias:
a) Categoria Mirim - nascidos entre os anos de 2007 a 2009;
b) Categoria Infantil - nascidos entre os anos de 2004 a 2006;
c) Categoria Juvenil - nascidos entre os anos de 2001 a 2003.
Art. 3º - Cada escola poderá inscrever 02 (dois) alunos-atletas por prova e uma equipe na prova do
revezamento composta por 04 (quatro) alunos.
Art. 4º - Cada aluno-atleta poderá participar de no máximo duas provas individuais e do
revezamento. Caso as provas individuais sejam de pista, apenas uma poderá ser em distância
superior a 200m.
Art. 5º - As provas de corrida serão realizadas em final por tempo, exceto as provas de 75m e
100m que terão uma final com os 8 (oito) melhores tempos. As provas de saltos, arremessos e
lançamentos, os alunos-atletas deverão realizar 3 (três) tentativas para o resultado final.
Art. 6º - O aluno-atleta deverá confirmar sua inscrição até 30 minutos antes do início da sua prova,
portando documento de identificação (RG) conforme Regulamento Geral.
Art. 7º - O participante da prova deverá apresentar-se no portão de entrada, devidamente
uniformizado e com o seu RG, 15 minutos antes do início da sua prova.
Observação: O participante da prova que comparecer após o fechamento do portão, estará
impossibilitado de participar da prova.
Art. 8º - As provas a serem disputadas por categoria são as seguintes:
CATEGORIA MIRIM
1
2
3
4

MASCULINO
50m rasos
Lançamento da Pelota
Salto em distância
Revezamento 4x50m

1
2
3
4

FEMININO
50m rasos
Lançamento da Pelota
Salto em distância
Revezamento 4x50m

CATEGORIA INFANTIL

1
2
3
4
5
6

MASCULINO
75m rasos
250m rasos
1000m
Arremesso do peso (4kg)
Salto em distância
Revezamento 4x75m

1
2
3
4
5
6
7

MASCULINO
100m rasos
200m rasos
400m rasos
1500m
Arremesso do peso (5kg)
Salto em distância
Revezamento 4x100m

1
2
3
4
5
6

FEMININO
75m rasos
250m rasos
1000m
Arremesso do peso (3kg)
Salto em distância
Revezamento 4x75m

CATEGORIA JUVENIL
1
2
3
4
5
6
7

FEMININO
100m rasos
200m rasos
400m rasos
1500m
Arremesso do peso (3kg)
Salto em distância
Revezamento 4x100m

Parágrafo único – Nos revezamentos poderão ser substituídos até dois (2) alunos-atletas, desde
que estes constem na ficha de inscrição.
Art. 9º - A classificação geral será de acordo com o resultado de cada prova, e em caso de empate,
o critério adotado será o da regra oficial.
Art. 10º - Em caso de empate na classificação geral, em qualquer colocação, será considerada a
melhor equipe, a equipe que:
a) Obtiver maior número de primeiros lugares;
b) A persistir o empate, a Escola que obtiver o maior número de segundos lugares, e assim
sucessivamente.
Art. 11º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da modalidade e Direção Geral.

A Coordenação.

