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REGULAMENTO ESPECÍFICO DE ATLETISMO 

 

Data da competição: 31 de maio de 2020. 

Local: Complexo Esportivo PUC Minas (Avenida Dom José Gaspar, 500 – Bairro Coração Eucarístico). 

Horário: Domingo de 09h00 às 14h00. 

 

I – DAS COMPETIÇÕES 
 

Art. 1º - O torneio de Atletismo de 2020 será regido pelas regras oficias de Atletismo apresentadas pela Confederação Brasileira 

(CBAt), com as adaptações expressas em seguida. 
 

II – DOS ATLETAS 
 

Art. 2º - Poderão se inscrever segundo o critério, a saber: 
 

a) Alunos da PUC Minas; 

b) Professores e funcionários da PUC Minas; 

c) Ex-alunos PUC Minas; 

d) Atletas convidados pela Gestão de Esportes.  

 

III – DOS PARTICIPANTES 
 

Art. 3º - Os atletas poderão ser: alunos matriculados e frequentes no semestre em que se realiza torneio, funcionários e professores 

da PUC Minas, ex-alunos formados na PUC Minas e pessoas convidadas pela comissão organizadora em categorias especiais. 

 

§ 1º- Os documentos aceitos para identificação dos atletas serão: 

 

a) Alunos: Identidade Estudantil ou um documento de identidade com foto; 

b) Professores e Funcionários: Identidade Funcional ou um documento de identidade com foto; 

c) Ex-alunos: Documento de identidade com foto; 

d) Atletas convidados pela comissão organizadora: Documento de identidade com foto; 

   

§ 2º- A identificação oficial do atleta será feita pelos documentos de identificação regulamentados no parágrafo 1º, de porte 

obrigatório, que será apresentado ao mesário antes do início de cada partida/prova, habilitando a participação do mesmo.  

 

§ 3º – A entrega de cópia da documentação dos atletas é facultativa no ato da inscrição, sendo esta uma forma de 

conferência da identidade de jogadores que por ventura tenham problemas com documentos originais nos dias de jogos.  

No caso da não entrega desta documentação, a comissão organizadora se desobriga a resolver casos de esquecimentos ou 

perda de documento para efeito de condição de jogo nos dias de competição.  
 

IV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 4º - As disposições abaixo regulamentam a forma de disputa e se sobrepõem às regras oficiais: 

 

I - Serão disputadas as seguintes provas: 

 

a) 100 m rasos masculino e feminino;  

b) 200 m rasos masculino e feminino; 

c) 400 m rasos masculino e feminino; 

d) 800 m rasos masculino e feminino; 

e) 1500 m rasos masculino e feminino; 

f) 3000 m rasos masculino e feminino 

g) Revezamento 4 x 100 m masculino e feminino; 

h) Salto em distância masculino e feminino 

i) Arremesso do peso masculino e feminino.

 

II - Serão limitadas as inscrições para as provas masculinas e femininas conforme o apresentado a seguir: 

 

a) 100 m rasos masculino e feminino – 32 participantes; 

b) 200 m rasos masculino e feminino – 32 participantes; 

c) 400 m rasos masculino e feminino – 32 participantes; 

d) 800 m rasos masculino e feminino – 24 participantes; 

e) 1500 m rasos masculino e feminino – 24 participantes; 
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f) 3000 m rasos masculino e feminino – 24 participantes; 

g) Revezamento 4 x 100 m masculino e feminino – 16 equipes; 

h) Salto em distância masculino e feminino – 30 participantes; 

i) Arremesso do peso masculino e feminino – 30 participantes. 

 

III – As provas de corridas serão realizadas separadamente, sendo as provas femininas e masculinas realizadas alternadamente. As 

provas de campo (salto em distância e arremesso do peso) serão realizadas concomitantemente às provas de corridas. 

 

IV - Será cobrada uma taxa única de R$35,00 para comunidade acadêmica PUC Minas e R$ 40,00 para comunidade externa. O 

atleta inscrito poderá participar de até quatro provas, sendo três individuais e o revezamento. 

a) § 1º - Comunidade acadêmica PUC Minas: equipes compostas somente por alunos/funcionários/professores PUC Minas, 

independente da unidade.  
 

b) § 2º - Comunidade externa: equipes compostas por alunos/convidados de outras IES/Externos e ex-alunos PUC Minas. 

 

V - Para a participação nas provas, os inscritos deverão apresentar documento de identidade com foto para confirmação da 

participação em local específico (mesa de confirmação), próximo à entrada da pista, até 1 hora antes do início da prova em 

questão. Para as provas de pista (corridas), no ato da confirmação, o participante receberá um número que deverá ser utilizado em 

todas as provas nas quais for participar. 

   

VI - A entrada na pista deverá ocorrer até 20 minutos antes do início da prova. 

 

VII - Serão premiados com medalhas, os três primeiros colocados de cada prova. A premiação de cada prova será realizada no 

decorrer da competição, após a apuração dos resultados e elaboração da classificação final. 

 

VIII - Os protestos deverão ser apresentados por escrito, imediatamente após a ocorrência, ou, no máximo até 30 minutos após o 

anúncio do resultado da prova. O protesto deverá ser encaminhado ao Diretor Geral da competição, pelo reclamante ou pessoa que 

o represente. 

 

IX - A organização e arbitragem da competição serão realizadas por integrantes (alunos, alunas e professores) do curso de 

Educação Física. 

  

X - Na prova de 100m rasos, se for necessário, serão realizadas séries eliminatórias e série final. Para a final serão classificados os 

08 participantes, segundo os critérios apresentados no quadro a seguir. No caso de empate, será classificado para a série final o 

competidor que tiver obtido a melhor colocação na sua série. 

 

Número participantes Número de Séries 
Classificados por 

colocação tempo 

9 – 16 2 ou 3 séries 3 2 

17 – 24 3 ou 4 séries 2 2 

24 – 32 4 ou 5 séries 2 # 

 

V – DOS UNIFORMES 

 

Art. 5º - Os uniformes dos atletas não obedecerão a normas específicas. 

 

VI – DOS CASOS OMISSOS 

 

Art. 6º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

VII – DO PROGRAMA HORÁRIO 

  

Art. 8º - A provas da modalidade atletismo estão previstas para serem realizados no dia 31 de maio de 2020, domingo de 09h00 às 

14h00. 

 

Parágrafo único: A data esta sujeita a alteração, em eventuais situações, mediante a aprovação da Comissão Organizadora. 
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Art. 9º - Fica estabelecido o programa para as competições final serão divulgadas oficialmente no site 

https://www.pucminas.br/esportes/complexo/circuito-esportes/Paginas/default.aspx após o término do período de inscrições. 

 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 10º - Será liberado o acesso de torcedores dos atletas a arquibancada, desde que seja providenciada uma lista com o nome dos 

convidados para aprovação pela coordenação do Complexo Esportivo. Esta lista terá que ser encaminhada à secretaria do 

Complexo Esportivo no máximo até a quinta-feira anterior ao evento.  

 

 

Belo Horizonte, 13 de março de 2020. 

 

 

Profª. Marcia Campos Ferreira 

Gestão de Esportes da PUC Minas 

Coordenadora do Complexo Esportivo da PUC Minas 

https://www.pucminas.br/esportes/complexo/circuito-esportes/Paginas/default.aspx

