
                                           
 

FEPA - Federação Pernambucana de Atletismo  

RUA DOM BOSCO, 871 – SALA 212 – BOA VISTA – C.G.C. 08.173.791/0001 – 63 – CEP 50.071 – 070 
Email: apecorra@gmail.com - pe@cbat.org.br - FONE/FAX: (081) 3423 – 9232 – RECIFE – PERNAMBUCO       

CAMPEONATO PERNAMBUCANO  DE ATLETISMO SUB 18 

REGULAMENTO 

DATA: 17 E 18/08/2019 

 
 

 

Art. 1º -    Com a finalidade de identificar o máximo desempenho nas provas do atletismo, através 
das  entidades de  prática  do  atletismo  pernambucano,  identificando  o  potencial atlético 
e  selecionando  os  melhores  atletas,  visando  a  participação  em  eventos nacionais   e   
internacionais,   a   Federação Pernambucana  de  Atletismo   promove   o Campeonato 
Pernambucano de Atletismo SUB-18 no mês de XXX conforme consta em seu calendário 
oficial. 

 
Art. 2º -    Este Campeonato será realizado nos dias 17 e 18 de agosto de 2019, seguindo as Regras 

da IAAF, as Normas da CBAt e as contidas neste regulamento. 
 

Art. 3º -    Todas  as despesas  para  participação  são  de  responsabilidade  das entidades que  se 
inscreverem no Campeonato. 

 
Art. 4º -    Podem  participar  todas as equipes  representantes de entidades  de  prática  do Atletismo 

(clubes)   filiadas a esta federação e de outras federações estaduais (na condição de 
convidado) que, obrigatoriamente, estejam regularizados junto a CBAt 

 
§ único -  Somente poderão participar deste campeonato pernambucano de atletismo, atletas com 

as idades compatíveis, conforme abaixo: 
 

a)Sub-18:  atletas  com  15  a  17  anos,  considerada  a  idade  do  atleta  em  31  de 
dezembro de 2019 (nascidos entre 2002 a 2004); 

 
Art. 5º -    São condições para que o atleta participe do campeonato: 

 
a)  Estar   DEVIDAMENTE   REGISTRADO   e   inscrito   na   CBAt   pela   entidade   que   
está representando na competição; 
b)  Estar dentro do limite de idade estabelecido para a categoria; 
c)  Não estar cumprindo penalidade imposta pela CBAt ou por suas filiadas; 
d)  Apresentar a carteira de atleta expedida pela CBAt. 

 
Obs: atletas sem registro ou com registro vencido não poderão competir. Nem na 
condição de convidado. 

 
Art. 6º -   As fichas de inscrição das equipes participantes no campeonato poderão ser entregue 

através do e–mail inscricoesfepa@gmail.com  até as 23:59 minutos do dia 09 de Julho de 
2019. 

 
§ 1º -        É ilimitado  aos clubes, o número de atletas inscritos por prova porém, somente, os três 

(3)  melhores colocados pontuarão 

 
§ 2º -        Cada equipe (clube) poderá  inscrever uma equipe nos revezamentos. 
 
§ 3º -        Cada   atleta   pode   participar, no   máximo,   de   2   (duas)   provas   individuais   e dos 

revezamentos. 
 

Art. 7º -   O Congresso técnico será realizado para informar, exclusivamente, assuntos de ordem 
técnica do campeonato: normas gerais, confirmação de inscrições, resultados, etc. 

 

 
 

Art. 8º -    As  provas  dos  Campeonatos  são  as  seguintes,  sendo  que  as  especificações  devem 
obedecer ao estabelecido na Norma 12 da CBAt:
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Sub-18 

 
Masculino 

 
Corridas rasas: 100, 200, 400, 800, 1.500 e 3.000 metros. 
Corridas com barreiras: 110 metros e 400 metros. 
Corrida com obstáculos: 2.000 metros. 
Marcha Atlética: 10.000 metros. 
Saltos: Altura, Distância, Triplo  e Vara. Arremesso/Lançamentos: 
Peso, Disco, Dardo e Martelo 
Prova combinada: Decatlo:          1º dia: 100m - Distância – Peso – Altura e 400m 

2º dia: 110m c/bar. – Disco – Vara - Dardo e 1.500m. 
 

Feminino: 

 
Corridas rasas: 100, 200, 400, 800, 1.500 e 3.000 metros. 
Corridas com barreiras: 100 metros e 400 metros 
Corrida com obstáculos: 2.000 metros. 
Marcha Atlética: 5.000 metros. 
Saltos: Altura, Distância, Triplo e Vara. 
Arremesso/Lançamentos: Peso, Disco, Dardo e Martelo 
Prova combinada: Heptatlo:         1º dia: 100m c/bar.  – Altura – Peso e 200m 

2º dia:  Distância – Dardo e 800m 
 

 
 

§   único  -  A  prova  de  revezamento  será  a  de   4x400  metros,   onde   por  cada  equipe, 
obrigatoriamente, deve participar dois (2) atletas do gênero feminino e dois (2) atletas 
do  gênero  masculino.  Todos  os  atletas  de  uma  equipe  deverão  estar  vestindo  
o mesmo modelo de uniforme. 

 
Art. 9º -    Nas provas de campo os atletas podem utilizar seus próprios implementos, sendo a sua 

aferição de responsabilidade da equipe de arbitragem da competição. 
 

§  1º  -    Nas  provas  de  pista quando  não  houver  número  de  atletas  para   compor   as   
séries semifinais,  as provas  são  realizadas  como  final  no  horário  da semifinal. 

 
§ 2º         Nas  provas de  campo  quando  houver  mais  de  dezesseis (16)  inscritos  estas  são 

realizadas   em  grupos  de  qualificação  e  final  (quando  isto ocorrer, os 12 melhores 
atletas  dos  grupos  de  qualificação  devem  ser  classificados  para  a  final),  cabendo  
ao diretor da Competição a composição dos grupos. 

 
Art. 10º -  A arbitragem é realizada somente por árbitros devidamente registrados na CBAt  e de 

conformidade com o que dispõe as Normas específicas da mesma. 
 

Art. 11º -  As alturas iniciais em que a barra é colocada nas provas de saltos verticais e as tábuas de 
impulsão utilizadas no salto triplo serão definidas no Congresso Técnico. 

 

 

Art. 12º - Nas provas de revezametos os  atletas  deverão utilizar  o  uniforme  oficial  de  suas                                                     
respectivas equipes. O descumprimento desse item poderá levar a desclassificação da equipe. 

 
.
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Art. 13º -  Todos   os   protestos   a   serem   apresentados   neste   campeonato,   devem   seguir o 
determinado na Regra 146 da IAAF, incluindo o pagamento da taxa correspondente  a U$ 
100.00 (cem dólares americanos), quando for o caso. 

 
Art. 14º-   Ressalvadas as hipóteses de competência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da 

CBAt,  os protestos  relativos à  condição  de  um  atleta  participar  dos  Campeonatos 
devem ser apresentados, antes do início, ao Diretor da Competição. 

 
§ único - Se o caso não puder ser resolvido antes da competição, o atleta dela participará “sob 

protesto” devendo o assunto ser decidido posteriormente pela CBAt. 
 

Art. 15º -  Os atletas contam pontos para fins de classificação de suas equipes do 1º ao 8º lugar, em 
todas as provas, conforme a tabela abaixo: 

 
1º lugar – 13 pontos                     2º lugar – 8 pontos                3º lugar – 6 pontos 
4º lugar – 5 pontos                       5º lugar – 4 pontos                6º lugar – 3 pontos 
7º lugar – 2 pontos                       8º lugar – 1 ponto 

 
§ 1º -        As provas combinadas e os revezamentos têm contagem dobrada. 

 
§ 2º -        No revezamento os pontos serão destinados aos dois naipes( masculino e feminino). 

 
§ 3º -        São  acrescidos  aos  pontos  obtidos  nas  provas,  as  bonificações  abaixo  por  recorde 

igualados  ou  superados  desde  que  em  condições  de  ser  homologados,  sendo  dada 
apenas uma bonificação por recorde: 

 
Recorde do Campeonato Pernambucano -     5 pontos 
Recorde brasileiro da Categoria               -     7 pontos 
Recorde Sul-Americano da Categoria     -   10 pontos 

 
§ 4º -        Haverá contagem em separado para o naipe  masculino  e feminino para definir a equipe 

(clube) vencedora deste  campeonato. 

 
§ 5º -        Em  caso  de  empate  é  considerada  melhor  classificada  a  equipe  (clube)  que  tenha 

obtido o maior número de primeiros lugares; persistindo o empate,   o maior número de 
segundos lugares e assim sucessivamente. 

 
Art. 16º - São agraciados com premiação   especial os atletas (masculino   e feminino) que forem 

considerados   os   melhores   de   cada   Campeonato,   por   uma   Comissão   constituída 
pelos treinadores participantes. 

 
Art. 17º -  Os casos omissos são resolvidos pelo Diretor da Competição dentro de suas atribuições 

ou pelo Departamento Técnico da FEPA 
 
 

 
 

Departamento técnico FEPA 
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