REGULAMENTO DE ATLETISMO

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - A Competição de Atletismo, modalidade individual dos JOGOS INTERNOS DA UNIT, será
realizada de acordo com Regras Oficiais da IAAF e da Confederação Brasileira de Atletismo salvo o
estabelecido neste Regulamento.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES

Art. 2º - Poderá participar da Competição, os alunos dos diversos cursos da UNIT,representando o curso em
que esteja matrículado e cursando em 2019.1.
Art. 3º - Cada curso poderá inscrever quantos atletas quiser por provas individuais.
Art. 4º - Cada atleta poderá ser inscrito no máximo em 02 (duas) provas individuais.

Art. 5º- O atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e devidamente uniformizado.

CAPÍTULO III - DAS PROVAS
Art. 6º - A Competição será realizada em categoria única, nos naipes masculino e feminino:

PROVAS MASCULINAS

PROVAS FEMININAS



100 metros rasos



100 metros rasos



400 metros rasos



400 metros rasos



Salto em Distância



Salto em Distância



Arremesso do Peso (4 kg)



Arremesso do Peso (3 kg)

CAPÍTULO IV – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
Art.11º - A Competição será realizada em pista oficial de Atletismo, preferencialmente com 06 (seis) ou 08
(oito) raias.

Art. 12º - Caberá a Supervisão de Atletismo, a confecção de séries, grupos de qualificação, sorteios de
raias, ordem de largada e ordem de tentativas para as diversas provas, dentro do disposto nas regras da
IAAF.
§ 1º - Quando não houver número de atletas para compor as séries eliminatórias, as provas serão
realizadas como semifinais no horário das eliminatórias e finais no horário da semifinal.
§ 2º - Quando não houver número de atletas para compor os grupos de qualificação, as provas serão
realizadas como final no horário da final.
Art. 13º - O atleta que confirmar a sua participação na prova e não estiver presente no momento da
chamada para acesso à área de Competição, estará automaticamente eliminado da mesma.
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CAPÍTULO V - DEVERES DOS PARTICIPANTES

Art. 14º - Os atletas para competirem devem estar uniformizados, obedecendo as regras da CBAt e o
Regulamento Geral.
Art. 15º - Será obrigatório o uso da numeração na frente das camisetas, sob pena do atleta não poder
participar da prova.
Parágrafo Único - Não será aceito uniforme de atleta com números fixados com fitas colantes.
Art. 16º - A numeração dos atletas não poderá mudar durante a Competição.
CAPÍTULO VI- DA PREMIAÇÃO
Art. 20º - Os atletas campeões, vice-campeões e terceiros colocados nas suas respectivas provas, serão
premiados separadamente por sexo, com medalhas douradas, prateadas e bronzeadas.
Art. 25º - As premiações com medalhas serão realizadas no local em que ocorrer a competição final.
CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 26º - Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO ORGANIZADORA DOS JOGOS
INTERNOS DA UNIT, não podendo essas resoluções contrariar as regras oficiais e o Regulamento Geral.

