Associação Comunidade
do Atletismo

REGULAMENTO
FESTIVAL ABERTO DA ACA (Adulto/Juvenil/Menores)

I – PARTICIPAÇÃO
Art.1º - O VALOR DA ARBITRAGEM SERÁ DIVIDIDO ENTRE OS CLUBES PARTICIPANTES E ENCAMINHADO
ATRAVÉS DE BOLETO DA FCA A CADA CLUBE PARA O PAGAMENTO DA MESMA APÓS O EVENTO.
A arbitragem será realizada por árbitros oficiais da Federação Catarinense de Atletismo e auxiliares.
Art.2º A participação dos atletas na competição obedecerá as seguintes categorias: Adulto, Juvenis e
Menores, respeitando-se os limites de idades de cada categoria.
Art.3º Cada equipe poderá inscrever um número ilimitado de atletas por prova. Cada atleta poderá participar
somente em uma categoria e no máximo DUAS PROVAS, sendo que o atleta que participar da prova de 3000
metros menor poderá participar desta somente.
Art.4º O atleta, para participar do Festival deverá apresentar a carteira da CBAT ou carteira de identidade.
§ único- Em todas as provas e categorias será aceita a participação de atletas avulsos desde que este não
esteja filiado a um clube da FCA. As taxas de participação de atletas avulsos são regidas pelo “Regimento de
Taxas FCA 2013”, divulgado no site da FCA.

II – FORMA DE DISPUTA
Art.5º - No Festival Aberto as provas de pista serão realizadas em final por tempo. Sempre que possível,
dependendo do número de inscritos, nas provas de pista as séries serão divididas pela categoria de faixa
etária. Nas provas de barreiras com alturas diferentes as provas serão realizadas conforme a categoria de
faixa etária do atleta (Adulto, Juvenil).
Nas provas de campo (lançamentos e salto em distância) serão realizadas 6 tentativas para todos os atletas.
A Altura do sarrafo no salto com vara será definido em antes do inicio da prova. Os implementos serão
utilizados de acordo com cada categoria de faixa etária.

III – NORMAS
Art.6º - Os atletas deverão estar uniformizados pelo clube que representarem.
Art. 7º - As inscrições deverão ser efetuadas pelo site da FCA até as 23h59min do dia 08/08/2013 (quintafeira).
Art.8º - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação técnica do evento.
Art.9º - O programa horário está previsto para iniciar às 13h 30 min com a prova de salto com vara, caso se
faça necessário poderá ser realizado um Congresso Técnico.

