REGULAMENTO ESTADUAL SUB – 14 – 2017
Art. 1º - A competição será realizada de acordo com as Regras Internacionais adotadas pela Confederação
Brasileira de Atletismo e pelo que dispuser este regulamento.
Art. 2º - A competição será realizada em duas etapas, conforme calendário oficial da FCA, na pista atlética
da cidade sede.
Art. 3º - Poderão participar das competições os atletas nascidos entre 2004 e 2005 (até 13 anos em
dezembro de 2017).
Parágrafo Único - a relação nominal dos atletas por prova deverá ser entregue impreterivelmente a FCA até
96 (noventa e seis) horas antes do início da competição, seja por Correio, em mãos ou via Internet através
do site da Federação Catarinense de Atletismo.
Art. 4º - As provas a serem realizadas são:
PROVAS – MASCULINO E FEMININO
60 METROS RASOS
150 METROS RASOS
800 METROS RASOS
2000 M MARCHA ATLÉTICA
60 METROS COM BARREIRAS ( 0,76)
REVEZ. 4 X 60 METROS
SALTO EM DISTÂNCIA
SALTO EM ALTURA
SALTO COM VARA – ( vara de 2,80 a 3,40 de compr.)
ARREMESSO DO PESO (3 Kg)
LANÇAMENTO DO DISCO (750 gr)
LANÇAMENTO DO DARDO (500 gr MASC. E 400 gr FEM)
LANÇAMENTO DO MARTELO (3 Kg MASC-cabo 0,90 ) E
2 Kg FEM- cabo 0,80 )

TETRATLO
-60 metros com barreiras
-Arremesso do Peso
-Salto em Distância
-800 metros rasos

Art. 5º - Cada atleta poderá ser inscrito em até duas provas individuais e no revezamento.
Art. 6º - As equipes poderão inscrever um número ilimitado de atletas por provas individuais.
Art. 7º - Os atletas de provas combinadas poderão participar de mais uma prova individual e do
revezamento.
§ único- Poderão participar equipes não federadas, porém estas equipes não entrarão na contagem que
determinará a entidade campeã do evento, no entanto os atletas destas equipes terão direito a medalhas
especiais caso fiquem entre os três primeiros em suas provas.
Art. 8º - Na prova de Salto em Distância o salto será Real, ou seja, do ponto onde o atleta tomou impulso
até onde ele caiu na caixa de areia. Nas provas de Salto em distância; Arremessos e Lançamentos todos os
atletas terão direito a realizar 4 (quatro) tentativas.

Art. 9º - A pontuação por prova no campeonato será a seguinte: 1º- 13 pontos; 2º- 8 pontos; 3º- 6 pontos;
4º- 5 pontos; 5º- 4 pontos; 6º- 3 pontos; 7º- 2 pontos; 8º- 1 ponto.
Art. 10º - No revezamento e provas combinadas a contagem será em dobro. Serão agraciados com
medalhas os 3 primeiros colocados em cada prova individual e as 3 primeiras equipes dos revezamentos;
receberão troféus as três primeiras entidades nos naipes masculino e feminino.
Art. 11º - Os atletas deverão apresentar-se no portão de entrada imediatamente após serem chamados
para o ingresso de cada prova. Sempre que se fizer necessário, ou por solicitação de árbitros ou técnicos,
os atletas deverão apresentar documentos que comprovem sua idade (identidade; passaporte; certidão de
nascimento acompanhada da agenda escolar ou outro documento com foto e data de nascimento).
Art. 12º - A arbitragem será realizada por árbitros da FCA. As equipes que quiserem podem trazer árbitros
para auxiliar na arbitragem.
Art. 13º - Os casos omissos serão resolvidos pela organização, que estará a cargo da FCA, e da filiada sede.
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