TOP DE ATLETISMO - TIRADENTES
REGULAMENTO GERAL
26 e 27 DE FEVEREIRO 2016
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - A Competição TOP ATLETISMO TIRADENTES 2016, tem como objetivo apresentar a nova pista oficial de atletismo da
Universidade Tiradentes, fomentar a modalidade no Estado, apresentar o estágio técnico dos atletas nos estados participante além de
conhecer os melhores atletas das provas citadas nesse regulamento na região norte/nordeste. A competição será organizada pela
AGITAÇÃO ESPORTES, com arbitragem realizada pela Federação Sergipana de Atletismo, segundo as Regras Oficiais da IAAF e da
Confederação Brasileira de Atletismo salvo o estabelecido neste Regulamento.
§ 1º - O TOP DE ATLETISMO TIRANDENTES será realizado com provas para ambos os sexos.
Art. 2º - O TOP DE ATLETISMO TIRADENTES, somente admite a participação de atletas a partir de 15 anos de acordo com a categoria a
ser disputada, considerada a idade do atleta em 31 de dezembro de 2016 (nascidos a partir de 2001).

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES
Art. 3º A competição será aberta a todos interessados, desde que enquadrados nas respectivas categorias disponíveis
conforme este regulamento.
Art. 4º - Cada atleta somente poderá participar em uma categoria de Competição.
Art. 5º - Cada atleta somente poderá se inscrever em uma prova.
Art. 6º - As inscrições deverão ser feitas diretamente no site da UNIT (WWW.UNIT.BR), ATÉ O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2016.
Art. 7º- O atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e devidamente uniformizado.
CAPÍTULO III - DAS CATEGORIAS E PROVAS
Art. 8º - A Competição será realizada em 02 categorias, conforme abaixo:
Categoria ESCOLAR – de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos (nascidos entre 2001 e 1999).
PROVAS MASCULINAS

PROVAS FEMININAS

•

100 metros rasos

•

100 metros rasos

•

400 metros rasos

•

400 metros rasos

•

5.000 metros rasos

•

5.000 metros rasos
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Categoria PRINCIPAL – ADULTO - (nascidos até 1998)
PROVAS MASCULINAS

PROVAS FEMININAS

•

100 metros rasos

•

100 metros rasos

•

400 metros rasos

•

400 metros rasos

•

5.000 metros rasos

•

5.000 metros rasos

CAPÍTULO IV – DA ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS
Art. 9º - A Competição será realizada na pista oficial de Atletismo da UNIVERSIDADE TIRADENTES, com 08 (oito) raias.

Art. 10º - O TOP DE ATLETISMO TIRADENTES será realizado em duas etapas:
•
•

Etapa Eliminatória: Dia 26/02/2016 (Sexta-Feira)
Etapa Final: Dia 27/02/2016 (Sábado)

Art. 11º - Caberá a Direção Técnica, a confecção de séries, sorteios de raias, ordem de largada para as diversas provas.
Art. 12º - 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.
Art. 13º - As vagas das prova de 5000 rasos serão preenchidas por ordem de inscrição. Após o número de inscritos atingir o limite não
serão mais aceitas inscrições nessas provas.

CAPÍTULO V - DEVERES DOS PARTICIPANTES

Art. 14º - Os atletas para competirem devem estar utilizando calçado apropriado para o tipo de pista, 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.
Art. 16º - A numeração dos atletas não poderá mudar durante a Competição.
Art. 17º- Os atletas deverão apresentar documento de identidade antes de cada prova, só será permitida e entrada na pista após a
conferencia do documento de identidade.
CAPÍTULO VI – PROGRAMAÇÃO DAS PROVAS
Art. 18º- As provas eliminatórias serão realizadas no dia 26 de Fevereiro de 2016, sexta-feira, na pista de atletismo da UNIT, no Bairro
Farolândia, a partir das 16:00.
Art. 19º- Todos os atletas deverão estar presentes pelo menos 30 minutos antes do horário marcado para a confirmação das provas e
organização das séries. Caso o Atleta não compareça estará automaticamente desclassificado da prova.
Art. 20º- Após as eliminatórias serão definidos os 8 melhores em cada prova e categoria que irão participar da grande final no dia 27 de
Fevereiro, sábado.
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Art. 21º- O programa de provas da fase eliminatória será divulgado tão logo as inscrições estejam encerradas.
Art. 22º- A fase FINAL, obedecerá a seguinte programação:
2º ETAPA – 26 de Fevereiro de 2016 – Sábado
PROVA
5.000m rasos
5.000m rasos
400m rasos
400m rasos
100m rasos
100m rasos

NAIPE
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino

CATEGORIA
Escolar
Principal
Escolar
Principal
Escolar
Principal

§ 1º - ESTE PROGRAMA PODERÁ SOFRER ALETRAÇÃO A CRITÉRIO DA DIREÇÃO TÉCNICA DO EVENTO.
CAPÍTULO VII - DA PREMIAÇÃO
Art. 23º - Os atletas classificados entre os 3 primeiros colocados de cada prova receberão troféus de campeões, vice-campeões e
terceiros colocados.

Art. 24º - A UNIVERSIDADE TIRADENTES oferecerá uma premiação em dinheiro para os 3 primeiros colocados de cada prova e sexo,
apenas na CATEGORIA PRINCIPAL, conforme o quadro abaixo:
CAMPEÃO
VICE-CAMPEÃO
TERCEIRO LUGAR
.

R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 25º - Todos os protestos a serem apresentados nos Campeonatos, devem seguir o determinado no Regra 146 da IAAF.
Art. 26º- O TOP DE ATLETISMO TIRADENTES será realizado segundo as Regras da IAAF, as Normas da CBAt e as contidas neste
Regulamento.
Art. 27º - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Técnica do TOP DE ATLETISMO TIRADENTES.
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