REGULAMENTO

Supervisão: ABRAM - Associação Brasileira de Atletismo Master
Organização: AAVSP – Associação Atlética Veteranos de São Paulo

REGULAMENTO
A - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

1. Foi concedida à AAVSP (Associação de Atletas Veteranos do Estado de São Paulo) a
organização e realização do XIX Campeonato Brasileiro de Atletismo Master, na cidade de São
Bernardo do Campo, com supervisão da ABRAM (Associação Brasileira de Atletismo Master).
2. O Campeonato Brasileiro é uma competição oficial do Calendário da Associação Brasileira
de Atletismo Master (ABRAM) entre Estados/Associações Estaduais, que ocorre a cada dois
anos intercalando-se com o Troféu Brasil.
3. Cada Estado/Associação Estadual poderá inscrever número ilimitado de atletas por prova e
categoria, salvo nas provas de revezamento, onde cada Estado/Associação Estadual somente
poderá inscrever uma (1) equipe “por categoria”.
4. Para participar, o Atleta deverá estar em dia com a ABRAM e também com a Associação
Estadual de sua origem, pois sem as anuidades quitadas, não será permitido a participação no
evento.
Nota 01: O atleta que não tem uma Associação Estadual representativa de seu Estado junto à
ABRAM, poderá participar do evento como representante de seu Estado, porém, deverá
efetuar seu registro na ABRAM antes de efetuar a inscrição no Campeonato.
Nota 02: O atleta que for competir por outra Associação Estadual que não a sua origem,
deverá seguir a Norma 01 da ABRAM antes de efetuar a inscrição no Campeonato (quando
deverá estar desfiliado da origem e obrigatoriamente filiado na nova).
5. Aos atletas será permitida a participação no evento conforme as opções descritas na Ficha
de Inscrição.
6. Poderão inscrever atletas de ambos os sexos com 30 (trinta anos) de idade ou mais
completos no dia 17 de Novembro de 2018
7. Todos os atletas deverão participar do evento vestindo camiseta que identifique seu
Estado/Associação Estadual, assim como os participantes do(s) revezamento(s) deverão
obrigatoriamente estar usando camisetas “iguais”.
8. O “kit do atleta” será entregue a partir do dia 16 de Novembro de 2018, em horário e local
que serão divulgados futuramente, podendo ser entregue para o técnico ou representante da
delegação estadual.

B - DA COMPETIÇÃO
1. Regulamento
As competições serão realizadas obedecendo às regras da IAAF, adaptadas ao atletismo
master de acordo com a WMA, e a este Regulamento.

2. Local de realização
As provas serão realizadas na pista do Complexo de Atletismo Professor Osvaldo Terra –
Arena CAIXA, situada à Rua Tiradentes, 1845 – Vila do Tanque – São Bernardo do Campo.
3. Período de inscrições
As inscrições deverão ser impreterivelmente confirmadas até o dia 01 de Novembro de 2018 e
serão efetivadas com o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) para 03 (três) provas mais os revezamentos, e R$ 50,00 (cinquenta reais) para
cada prova adicional. Uma vez efetuada a inscrição não haverá troca de provas. Não serão
aceitas inscrições na hora.
4. Formas de pagamento: Depósito bancário
- Banco do Brasil – agência 5933-1, conta – 180-5
- Santander – agência 0319, conta 13-004057-7 CNPJ.: 52.643.186/0001-09
REMETER FICHA DE INSCRIÇÃO E CÓPIA DO COMPROVANTE BANCÁRIO PARA
AAVSP POR CORREIO P/ Viaduto Dona Paulina, nº34, sala 105, Cep: 01501-020, Centro –
SP, ou E-MAIL (atletismoveteranosp@gmail.com), ou entregar diretamente na sede da
AAVSP às 3ª e 5ª feiras das 10:00 às 17:00 horas.
5. Arbitragem
A arbitragem da competição será realizada pela Federação paulista de Atletismo – FPA.
6. Programação das provas
A competição terá seu início seguindo o Programa Horário do “XIX Campeonato Brasileiro de
Atletismo Master”.

B1 - DE PISTA

1. Os atletas serão distribuídos em raias (8) e séries a critério da organização que levará em
conta os resultados (2017/2018) informados quando da inscrição.
2. Os atletas que não informarem ou não tiverem nenhuma informação quanto aos tempos,
serão alocados nas raias a critério da arbitragem.
3. Todas as provas de pista serão corridas em final por tempo (F/T).
4. Nas provas de velocidade a 1ª queima gera uma advertência para o atleta infrator, a 2ª
queima gera uma desclassificação para o atleta infrator, independente se tenha gerado
advertência ou não (WMA - Regra 162).
5. Revezamentos: Nas provas de revezamento, a composição das Estados será por categoria, de 5
em 5 anos, e ter no mínimo 1 (um) atleta da categoria, podendo ser os outros 3 (três) atletas de
categorias superiores. Um mesmo atleta não pode participar por 2 (duas) Estados diferentes. A
confirmação dos nomes dos atletas integrantes das Estados será realizada pelo responsável pela

delegação estadual, até 4 horas antes do horário previsto para a prova.

IMPORTANTE: Cada Estado/Associação Estadual somente poderá inscrever 1(UMA) equipe
por categoria e por sexo.

B2 - DE CAMPO

1. Em todas as provas de campo, os atletas terão direito a somente 3 (três) tentativas de
aquecimento na mesma ordem da competição.
2. Nas provas de campo, exceto no salto em altura e salto com vara, todos os atletas inscritos
terão direito a 3 (três) tentativas. Se houver mais do que 8 (oito) atletas na categoria por idade,
ao final da terceira série de tentativas os 8 (oito) melhores atletas terão direito a mais 3 (três)
tentativas. Se houver 8 (oito) ou menos em cada categoria por idade, cada atleta terá direito a
6 (seis) tentativas.

C - DA CONFIRMAÇÃO

1. Todos os atletas inscritos na prova deverão confirmar sua participação na câmara de
chamada obedecendo a antecedência abaixo:
Provas

Câmara de chamada

Entrar na pista

Corridas

30 minutos antes

10 minutos antes

Corridas c/ barreiras

30 minutos antes

15 minutos antes

Revezamentos

35 minutos antes

15 minutos antes

Saltos (altura e horizontais)

45 minutos antes

30 minutos antes

Lançam. e arremessos

45 minutos antes

30 minutos antes

Salto com vara

50 minutos antes

40 minutos antes

2. No momento da confirmação, o atleta deverá apresentar o seu número de inscrição no XIX
Campeonato Brasileiro de Atletismo Master e Carteira de Identidade (RG).
3. O atleta que não comparecer à câmara de chamada após o anúncio da prova, não poderá
adentrar à pista após a entrada do grupo, estando este atleta retardatário automaticamente fora da
prova.

D - DA PREMIAÇÃO E PONTUAÇÃO

1. Premiação Atleta: Serão premiados com medalhas, os 3 (três) primeiros colocados por
prova, em cada categoria, masculino e feminino.

2. Premiação Estados por naipe: Serão premiados com troféus, os 3 (três) primeiros
Estados/Associações Estaduais melhores classificados por naipe, masculino e feminino,
obtendo o maior número de medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente.
3. Premiação Geral: Serão premiados com troféus, os Estados/Associações Estaduais
melhores classificados, obtendo o maior número de medalhas (total medalhas) de ouro, prata e
bronze, respectivamente.
Obs.: A contagem de medalhas para o revezamento será em dobro.

E - DA AFERIÇÃO DOS IMPLEMENTOS

1. A organização oferecerá os implementos necessários ao desenvolvimento das provas de
campo. Os atletas que desejarem utilizar seus implementos, deverão entregá-los para aferição
em média com meio dia de antecedência à prova.

F - DO CONGRESSO TÉCNICO
1. Cada Estado/Associação Estadual deverá credenciar apenas um representante para
comparecer ao Congresso Técnico. Este será realizado às 18:00hs do dia 16/11 - sexta- feira,
em uma sala previamente reservada, nas próprias instalações da pista, e indicada
oportunamente.
G – DO JÚRI DE APELAÇÃO

1. O Júri de Apelação será composto por 5 membros, sendo: Presidente ABRAM, Diretor
Técnico ABRAM, 1 (um) representante da Organização (AAVSP) e 2 (dois) representantes dos
Estados/Associações Estaduais participantes da competição.
Os procedimentos a serem adotados quando entrada de protesto:
a) Dirigir-se ao Árbitro Geral que poderá solucioná-lo;
b) Caso o Diretor Geral entenda que não é de sua atribuição, comunicará à Direção Técnica da
ABRAM;
c) A Direção Técnica chamará o atleta interessado para que faça o protesto por escrito, até 30
minutos após o término da prova, juntamente com um depósito no valor de R$ 100,00;
d) Após o julgamento, caso o protesto seja considerado procedente, o depósito será devolvido
ao autor. Caso negativo, será repassado ao Tesoureiro da ABRAM;
Obs.: uma vez comunicado o protesto, a prova ficará “sub-judice” e as medalhas não serão
entregues até o veredicto final. O resultado final deverá ser por escrito ao interessado e

anunciado pelo locutor, aos demais presentes.

H – DA CERIMÔNIA DE ABERTURA

1. Concentração: os atletas, devidamente uniformizados, deverão concentrar-se em formação
na pista interna de aquecimento, ao lado da pista principal, às 11:45hs do dia 17/11.
2. Desfile: Todos os atletas desfilarão seguindo a ordem alfabética de seu Estado/Associação
Estadual, com exceção dos atletas da delegação de SÃO PAULO, que em posição de anfitriões
da competição, desfilarão por último.
3. Hasteamento das bandeiras: O hasteamento das bandeiras se dará com as bandeiras do
BRASIL, de SÃO PAULO, e da ABRAM.
4. Hino Nacional Brasileiro: Juntamente com o hasteamento das bandeiras o Hino Nacional
Brasileiro será tocado.
5. Juramento do atleta:
“Juro competir no XIX Campeonato de Atletismo Master em São Bernardo do Campo
respeitando as regras, meus adversários e o público aqui presente, para
engrandecimento do Atletismo Master Brasileiro”.

6. Declaração de Abertura: Para declaração oficial de abertura do evento, haverá discurso da
mais alta autoridade presente relativa à sede São Bernardo do Campo, discurso do presidente
da ABRAM, e por fim discurso do mais alto representante presente da AAVSP.
I – DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

Por dificuldades de locomoção, principalmente em horário de realização tardia e por dever
realizar-se no centro da cidade, que se encontra distante, não será realizado Jantar de
Confraternização nesta edição do XIX Campeonato Brasileiro de Atletismo Master.

J – DOS PONTOS GERAIS

1. Os atletas só poderão sair ou entrar da pista ou campo, acompanhados por um oficial da
competição (arbitragem).
2. Os números de identificação dos atletas serão colocados na frente (peito), presos com
auxílio de alfinetes de segurança.
3. Serão anunciados somente os 3 (três) primeiros colocados em cada prova. Os resultados
completo de todas as provas constará nos boletins afixados nos murais correspondentes.
4. No local das competições haverá um corpo médico de emergência à disposição dos atletas.

5. A Organização do XIX Campeonato Brasileiro de Atletismo Master reserva-se o direito de
alterar qualquer item deste Regulamento após o término das inscrições.
6. Não será permitida a entrada, sem prévia autorização, de quaisquer pessoas nas
dependências da Secretaria/Centro de processamento e Impressão da competição.
7. Somente a ABRAM e AAVSP, organizadoras do evento, poderão utilizar-se da venda de
camisetas, bonés, bottons, vídeos e fotos, materiais esportivos, assinaturas de revistas,
bebidas e alimentação, etc, nas dependências da pista.
8. Será disponibilizada a relação de Hotéis tanto no site da ABRAM (www.abrambrasil.com)
quanto no blog da AAVSP (aavsp.blogspot.com) .
9. Nas proximidades da pista existem padaria, lanchonetes, bares e restaurantes, além do
Shopping São Bernardo, a aproximadamente 1,5 km da pista.
10. Os resultados finais serão divulgados e postados no site oficial da ABRAM o no blog oficial
da AAVSP à partir do dia 25/11/2018.

ANEXO: ESPECIFICAÇÕES DOS IMPLEMENTOS
MULHERES
Categoria

Martelo

Peso

Disco

Dardo

Martelete

W 30-49

4 kg

4 kg

1.0 kg

600 g

9.080 kg (20 libras)

W 50-59

3 kg

3 kg

1.0 kg

500 g

7.260 kg (16 libras)

W 60-74

3 kg

3 kg

1.0 kg

500 g

5.450 kg (12 libras)

W 75+

2 kg

2 kg

0,750 g

400 g

4.000 kg (8.9 libras)

HOMENS
Categoria

Martelo

Peso

Disco

Dardo

Martelete

M 30-49

7.260 kg (16 libras)

7.260 kg (16 libras)

2.0 kg

800 g

15.880 kg (35 libras)

M 50-59

6 kg

6 kg

1.5 kg

700 g

11.340 kg (25 libras)

M 60-69

5 kg

5 kg

1.0 kg

600 g

9.080 kg (20 libras)

M 70-79

4 kg

4 kg

1.0 kg

500 g

7.260 kg (16 libras)

M 80+

3 kg

3 Kg

1.0 kg

400 g

5.450 kg (12 libras)

