FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DES PORTOS DE BLUMENAU
FEDERAÇÃO CATARINENS E DE ATLETIS MO
UNIVERS IDADE REGIONAL DE BLUMENAU

XXVI GRANDE PRÊMIO PROFES S OR IVO DA S ILVA DE MARCHA ATLÉTICA
REGULAMENTO GERAL
1 - PARTICIPAÇÃO
Poderá participar da competição qualquer atleta, desde que represente uma equipe.
2 – DATA
15 de outubro de 2016 (sábado).
3 – LOCAL
Pista de Atletismo do Parque Ramiro Ruediger em Blumenau – S C.
4 – INS CRIÇÕES
Poderão ser realizadas até o dia 8 de outubro de 2016 (S ábado) pelo e-mail: prof.ivo@gmail.com
As inscrições deverão OBRIGATÓRIAMENTE conter a relação nominal dos atletas separados por
categoria, com suas respectivas datas de nascimento.
Até 30 minutos antes do início da competição, os atletas deverão retirar na secretaria os NÚMEROS
com os quais deverão se apresentar no local de partida.
Outras informações poderão ser obtidas com o Professor Ivo da S ilva pelo e-mail: prof.ivo@gmail.com
5 – CATEGORIAS e PROVAS
MAS CULINO FEMININO
Categorias Iniciantes:
S ub 14: nascidos em 2003 e 2004.
2 .000 m
2 .000 m
S ub 16: nascidos em 2001 e 2002.
2 .000 m
2 .000 m
FORÇA LIVRE: nascidos entre 1982 e 2000.
2 .000 m
2 .000 m
Categorias Especiais:
MAS TERS : nascidos até 31/12/1981
2.000 m
2 .000 m
FEDERADOS : nascidos até 31/12/2001
10 .000 m
5 .000 m
6 – PREMIAÇÃO
S erão premiados com medalhas os cinco primeiros colocados de cada categoria.
7 – PROGRAMA HORÁRIO PREVIS TO
08:00 – 10.000 m Federados Masculino

10:20 – 2.000 m S ub 16 e S ub 14 Masculino

09:05 – 2.000 m Força Livre e Master Masculino

10:40 – 2.000 m S ub 16 e S ub 14 Feminino

09:25 – 2.000 m Força Livre e Master Feminino

11:05 – Premiação Geral

09:45 – 5.000 m Federadas Feminino
8 – OBS ERVAÇÕES GERAIS
Cada atleta somente poderá participar na sua categoria.
Os atletas federados somente poderão competir representando os clubes pelos quais estão inscritos na
CBAt, devendo apresentar a carteirinha de atleta na confirmação da participação.
Os atletas da categoria Master e que também forem federados poderão optar em competir pela
categoria Master ou pela categoria Federados.
Os atletas federados nascidos a partir de 1/1/2001 poderão participar nas categorias de ini ciantes.
A coordenação do evento poderá solicitar a qualquer momento documentos de comprovação de
identidade dos atletas participantes.
As despesas de estadia, transporte e alimentação correrão por conta dos participantes.
Todos os atletas corretamente inscritos serão automaticamente considerados em condições de
participação, bem como se subentende que passaram por inspeção médica e se encontram devidamente
preparados para participar das provas, isentando-se a organização em caso de acidentes ou conseqüências que
venham ocorrer com o atleta em função da sua participação.
Também abdicam de todos os direitos em favor da organização da prova com relação a fotografias,
filmes, reportagens e programas na divulgação da prova.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelos organizadores da competição.
Blumenau, 12 de setembro de 2016.

Organizadores da Competição:

Prof.ª Ms. Rosangela Sloboda
Prof. Ms. Ivo da Silva

