REGULAMENTO
2 º DESAFIO AVEGA
MASCULINO E FEMININO
09 de dezembro de 2017
1º Todo atleta associado à AVEGA, em dia com suas
contribuições sociais e taxa de inscrição, estará apto a
participar do deafio.
2º Na condição convidados/não associados, poderão
também participar atletas de outras Associações
Estaduais. Cada atleta poderá participar em quantas
provas desejar, observando as taxas abaixo. As
inscrições serão feitas em formulário padrão da AVEGA
para cada atleta. As equipes poderão encaminhar uma
lista geral nominal dos atletas, em ordem de categoria
de idade, juntamente com as fichas individuais, e o
comprovante de depósito.
3º É obrigatório a apresentação da FICHA DE
INSCRIÇÃO INDIVIDUAL assinada, com declaração
de boa saúde.
4º As inscrições serão recebidas até 09 de Dezembro,e
no local da prova, via e-mail,site, ou via correio, Rua
Demetrio Ribeiro 336 – Bairro centro Historico,
CEP 90010310 endereços:
www.avega.com.br
email;contato@avega.com.br
DAS CATEGORIAS
5º As categorias serão divididas por faixa etária de 5
em 5 anos, poderão participar os atletas a partir de 30
anos completo até a data início da competição 09 de
dezembro de 2017, masculino e feminino.
DAS INSCRIÇÕES
6º ASSOCIADOS, em dia com a TESOURARIA pagarão
a taxa de R$ 40,00 (quarenta reais), com direito a 3
(três) provas individuais, podendo participar de outras
provas pagando a taxa de R$ 10,00 (dez reais) por
cada prova adicional. Demais participantes não sócios
da AVEGA pagarão R$ 50,00 (cinquenta reais) por 3
(três) provas e adicionais R$ 10,00 (dez reais). O
pagamento poderá ser feito no dia da competição ou
depósito no Banrisul – Agência 0100 – Conta corrente
nº 06.339.566.0-6, com identificação do atleta
participante.
DA PARTICIPAÇÃO E INÍCIO DAS PROVAS
7º Não haverá chamada nominal dos atletas, mas
unicamente aviso das provas. Até 30 minutos antes do
início de sua prova, o competidor devidamente
uniformizado e portando o número fornecido pela
AVEGA, fará sua confirmação junto à mesa de
controle, apresentando sua cédula de identidade. Após
este tempo, a súmula será encaminhada ao oficial da
competição que logo em seguida, no portão de
entrada da pista/campo, promoverá a chamada dos
atletas. Somente acompanharão o oficial da prova
para a entrada na pista/campos os que atenderam à
chamada. O retardatário será considerado ausente.
DAS PROVAS
8º As provas serão disputadas por séries e por
categoria. Havendo reduzido número de concorrentes,
poderão juntar-se uma ou mais categorias na mesma
série, apurando-se separadamente a classificação.

9º O competidor que, por qualquer motivo desistir da
prova, não poderá ser substituído por outro e nem
mudar de prova.
9º As provas serão as seguintes
MASCULINAS –100,200,400 metros,3.000m, 5.000m
arremesso de peso, lançamentos de disco, Martelo
FEMININAS –100,200,400metros,3.000m, 5.000m
arremesso de peso, Lançamento disco,Martelo
DA PREMIAÇÃO
10º Serão premiados com medalhas os 3 (três)
primeiros colocados em cada categoria.
DOS REGULAMENTOS E NORMAS
11º Nas provas de arremessos e lançamentos,cada
competidor fará três tentativas na fase classificatória e
mais três, se classificado. Havendo até 8(oito)
participantes, todos farão seis tentativas.
12º Não haverá índice mínimo em nenhuma prova. .
Provas de pista todos os resultados serão final por
tempo.
13º O Campeonato seguirá as regras da IAAF, WMA,
ABRAM e AVEGA neste regulamento.
JURI DE APELAÇÃO
14º A AVEGA apresentará no início da competição uma
relação de 5(cinco) membros que irá compor o Júri de
Apelação, a quem caberá julgar todas as dúvidas e
reclamações que por ventura vierem acontecer. Todas
as apelações deverão ser apresentadas por escrito, no
máximo até 30 minutos após o acontecimento do fato
acontecido.

Porto Alegre, 27 de Outubro de 2017

Rosa Maria Ibarra Bilessimo
Presidente AVEGA

