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

I - PARTICIPAÇÃO
Art. 1º A participação dos atletas na competição obedecerá as seguintes categorias: Adulto, Juvenis e
Menores, respeitando-se os limites de idades de cada categoria.
Art.2º Cada equipe poderá inscrever um número ilimitado de atletas por prova. Cada atleta poderá
participar de no máximo 3 provas, com exceção dos Menores que poderão participar de no máximo 2
provas e estes, no caso das provas de pista somente em uma acima dos 200 metros rasos.
Art.3º O atleta, para participar do Festival deverá apresentar a carteira da CBAT ou carteira de
identidade.
Art.4º O atleta poderá participar somente de uma categoria.
§ único- Em todas as provas e categorias será aceita a participação de atletas avulsos. 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 e, havendo mais de uma série na categoria, pela classificação do ranking. Nas
provas de barreiras com alturas diferentes as provas serão realizadas conforme a categoria de faixa
etária do atleta (Adulto, Juvenil ou Menores).
Nas provas de campo (arremessos, lançamentos, e salto em distância e triplo) serão realizadas
6 tentativas para todos os atletas, se forem inscritos até 8 atletas. Acima deste número serão
realizadas 4 tentativas para todos os atletas. Os implementos serão utilizados de acordo com cada
categoria de faixa etária.
A ordem dos atletas competirem será inversa a ordem do ranking.

III – NORMAS
Art.6º - A arbitragem será realizada por árbitros oficiais da Federação Catarinense de Atletismo e
auxiliares.
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Art.7º - Os atletas deverão estar uniformizados pelo clube que representarem. A numeração será
fornecida pela FCA.
Art. 8º - As fichas de inscrições deverão ser enviadas a FCA até 96 horas antes do inicio do evento.
Art.9º - Para o Festival a premiação será através de medalhas de Ouro, Prata e Bronze para os 3
primeiros colocados de cada prova em cada categoria.
Art.10º - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação técnica do evento.
Art.11º - O programa horário está previsto para iniciar as 09h00min, sendo que as 08h30min, caso se
faça necessário poderá ser realizado um Congresso Técnico. Caso este não ocorra as 08h30min os
representantes das equipes deverão apanhar na secretaria as instruções técnicas do evento.
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