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REGULAMENTO 

31º CAMPEONATO ESTADUAL DE ATLETISMO MASTER 

 

1. Regras da Competição 

 

1.1. O 31° Campeonato Estadual de Atletismo Master será realizado obedecendo as regras 

da IAAF (adaptada ao Atletismo Master de acordo com a WMA), e a este regulamento. 

As regras estão disponíveis para consulta no site da AVEGA (www.avega.com.br), no 

item de menu “competições – regras e normas”. 

 

2. Local 

 

2.1. As competições serão realizadas no Estádio José Carlos Daudt da SOGIPA - Sociedade 

de Ginástica Porto Alegre, situada na Rua Barão de Cotegipe nº 415, na cidade de Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul. 

 

3. Data 

 

3.1. As competições serão realizadas nos dias 15 e 16 de julho de 2017, sábado e domingo 

respectivamente. Acesse no site da AVEGA o programa oficial da competição para 

consulta dos detalhes e horários das provas. 

 

4. Cerimônia de Abertura 

 

4.1. Os Atletas deverão concentrar-se na arquibancada às 13:30 do dia 15 de julho de 2017, 

na pista de atletismo no Estádio José Carlos Daudt na SOGIPA. 

 

5. Congresso Técnico 

 

5.1. No dia 14 de julho de 2017 às 18hs30min, sexta-feira, será realizado no salão Anfiteatro 

da SOGIPA o Congresso Técnico para todos os gestores, diretorias, técnicos e atletas. 

 

6. Inscrições 

 

6.1. O atleta deverá fazer sua inscrição através do formulário eletrônico disponível no site 

da AVEGA (www.avega.com.br). O atleta receberá uma cópia da sua inscrição no seu 

e-mail. 

 

6.2. Não há restrições quanto ao número de provas que o atleta poderá participar. No 

momento da sua inscrição no site da AVEGA, o atleta poderá escolher quantas provas 

desejar. 

 

 

http://www.avega.com.br/
http://www.avega.com.br/
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6.3. Os valores das inscrições estão relacionados na tabela abaixo. 

Tipo de inscrição Valor (R$) Direito de participação 

Sócios AVEGA 100,00 3 provas de livre escolha e revezamentos 

Não sócios AVEGA 130,00 3 provas de livre escolha e revezamentos 

Provas adicionais 20,00 Escolha livre 

 

6.4. A inscrição dará direito de participar de até 3 provas de livre escolha. Também será 

permitido participar das provas de revezamento. 

 

6.5. Caso o atleta se inscrever para mais de 3 provas, exceto revezamentos, terá o custo 

adicional de 20 reais por prova. 

 

6.6. As inscrições só serão aceitas até o prazo limite de 12 de julho de 2017. 

 

6.7. O pagamento da inscrição deverá ser efetuado pelo atleta, até o prazo limite estipulado 

no item acima, através de depósito bancário identificado ou transferência bancária 

para o seguinte favorecido: 

 

6.7.1.  Favorecido: Associação dos Veteranos Gaúchos de Atletismo. 

 

6.7.2.  CNPJ: 91.698.365/0001-97. 

 

6.7.3.  Banco: Banrisul (041). 

 

6.7.4.  Agência: 0100. 

 

6.7.5.  Conta: 06.339566.0-6. 

 

6.8. Não serão aceitos pagamentos na sede da entidade. 

 

7. Termo de Responsabilidade 

 

7.1. No ato de inscrição eletrônica no site da AVEGA, será apresentado para a concordância 

do atleta o seguinte termo de responsabilidade: “Solicito minha inscrição nas provas 

acima assinaladas e DECLARO para qualquer fim, que isento os organizadores de 

qualquer responsabilidade sobre acidentes que possam ocorrer durante ou fora do 

evento, ATESTANDO que estou em PERFEITAS condições de saúde e apto ao esforço a 

que irei me submeter. 

 

7.2. Só poderão dar continuidade na inscrição os atletas que concordarem com este termo 

de responsabilidade. 
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8. Kit do Atleta 

 

8.1. Os Kit´s estarão disponível para entrega no dia 14 de julho de 2017 a partir das 16hs, 

no local do evento. 

 

8.2. Os Kits só serão entregues aos atletas mediante apresentação da inscrição impressa e 

comprovação de depósito bancário identificado impresso. 

 

9. Arbitragem 

 

9.1. A arbitragem do 31º Campeonato Estadual de Atletismo Master será realizada por 

equipe técnica qualificada das seguintes entidades: 

 

9.1.1. SOGIPA - Sociedade de Ginástica Porto Alegre. 

 

9.1.2. FAERGS - Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

9.1.3. AVEGA – Associação dos Veteranos Gaúchos de Atletismo Master. 

 

9.2. Os árbitros seguirão os regulamentos e regras da IAAF/WMA. 

 

9.3. Nas provas de marcha atlética em pista, o quadro de desqualificação será posicionado 

próximo a linha de chegada. O quadro mostrará o número de peito, os cartões 

vermelhos atribuídos e os atletas desclassificados. 

 

9.4. Haverá árbitros ao longo do percurso para detectar as infrações à regra da marcha 

atlética, mas apenas o árbitro chefe poderá determinar a desclassificação de um atleta. 

 

10. Categorias 

IDADE MASCULINO FEMININO 

30 a 34 anos M30 * F30 * 

35 a 39 anos M35 F35 

40 a 44 anos M40 F40 

45 a 49 anos M45 F45 

50 a 54 anos M50 F50 

55 a 59 anos M55 F55 

60 a 64 anos M60 F60 

65 a 69 anos M65 F65 

70 a 74 anos M70 F70 

75 a 79 anos M75 F75 

80 a 84 anos M80 F80 

Acima de 85 anos M85 F85 
(*) Categorias M30 e F30 são consideradas Pré Master 
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11. Provas 

Provas Masculino Feminino 

Corrida 100m rasos   
Corrida 200m rasos   
Corrida 400m rasos   
Corrida 800m rasos   
Corrida 1.500m   
Corrida 5.000m   
Corrida 10.000m   
Corrida 80m com Barreiras   
Corrida 100m com Barreiras   
Corrida 110m com Barreiras   
Corrida 400m com Barreiras   
Corrida 2.000m com Obstáculos   
Corrida 3.000m com Obstáculos   
Marcha Atlética 3.000m   
Salto em Distância   
Salto em Altura   
Salto Triplo   
Salto com Vara   
Arremesso de Peso   
Lançamento de Disco   
Lançamento de Dardo   
Lançamento de Martelo   
Lançamento de Martelete   
Revezamento 4x100, 200, 400, 800m   

 

12. Provas de Pista - Eliminatórias e Séries (Regra 166.2) 

 

12.1. São previstas séries eliminatórias apenas nas corridas de 100 metros rasos, 

quando o número de inscritos justificarem tal procedimento. As demais corridas serão 

corridas em final por tempo. 

 

12.2. Em corridas de 10.000 metros, os atletas podem ser direcionados para as duas 

raias externas a qualquer momento, ou até cinco minutos do início da próxima corrida. 

 

12.3. Corridas de 200, 400 e 800 metros: Provas corridas diretamente em final por 

tempo, as series serão compostas e as raias serão atribuídas de acordo com as marcas 

informadas. 

 

12.4. Corridas de 1.500 metros: Provas corridas diretamente em final por tempo 

serão compostas com base nos resultados fornecidos na inscrição. As séries serão de 

preferência de 16 atletas ou menos. Os resultados finais serão combinados de todas as 

séries de cada categoria. 
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12.5. Corridas de 5.000 metros: As séries de 5.000 metros não terão mais de 24 

atletas. 

 

12.6. Corridas de 10.000 metros: As séries de 10.000 metros não terão mais de 27 

atletas. 

 

12.7. Corrida com obstáculos: As especificações e regras de obstáculos devem 

seguir as regras da IAAF/ WMA. As séries serão de preferência de 16 atletas ou 

menos. Os resultados finais serão combinados de todas as séries de cada categoria. 

 

13. Provas de Campo 

 

13.1. Serão realizadas conforme com as regras da IAAF / WMA. 

 

13.2. Nas provas de campo, exceto o salto com vara e o salto em altura, todos os 

competidores inscritos terão direito a 3 (três) tentativas. Se houver mais do que 08 

(oito) atletas na categoria de idade, ao final da terceira série de tentativas os oito 

melhores competidores terão direito a mais 3 (três) tentativas. Se houver 8 (oito) ou 

menos em cada categoria de idade cada competidor terá direito a 6 (seis) tentativas. 

 

Obs.: As provas que não tiverem inscritos nas categorias serão canceladas 

 

14. Especificações dos Implementos 

 

14.1. Mulheres 

Categoria Martelo Peso Disco Dardo Martelete 

W 30-49 4 kg 4 kg 1.0 kg 600 g 9.080 kg (20 libras) 

W 50-59 3 kg 3 kg 1.0 kg 500 g 7.260 kg (16 libras) 

W 60-74 3 kg 3 kg 1.0 kg 500 g 5.450 kg (12 libras) 

W 75+ 2 kg 2 kg 750 g 400 g 4.000 kg (8.9 libras) 

 

14.2. Homens 

Categoria Martelo Peso Disco Dardo Martelete 

M 30-49 
7.260 kg 

(16 libras) 
7.260 kg 

(16 libras) 
2.0 kg 800 g 15.880 kg (35 libras) 

M 50-59 6 kg 6 kg 1.5 kg 700 g 11.340 kg (25 libras) 

M 60-69 5 kg 5 kg 1.0 kg 600 g 9.080 kg (20 libras) 

M 70-79 4 kg 4 kg 1.0 kg 500 g 7.260 kg (16 libras) 

M 80+ 3 kg 3 K 1.0 kg 400 g 5.450 kg (12 libras) 
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15. Chamada para Confirmação 

 

15.1. Todos os atletas inscritos deverão confirmar sua participação na câmara de 

chamada 30 minutos antes do horário das provas. 

15.2. Na confirmação de participação das provas, o atleta deverá apresentar o seu 

número de inscrição no Campeonato Gaúcho de Atletismo Master 2017 e documento 

nacional de identificação com foto. 

15.3. Caso o atleta não compareça para chamada de prova, estará automaticamente 

desclassificado. 

 

16. Número de Peito 

 

16.1. Todos os atletas receberão seu número para ser usado na parte frontal do tórax, 

exceto nas provas especiais ou quando o árbitro julgar conveniente. 

 

16.2. Os números não deverão ser dobrados ou cortados, isto ocasionará sua 

desclassificação. 

 

16.3. Nas provas de revezamento, os atletas usarão seus números individuais. 

 

17. Uniformes 

 

17.1. Os atletas poderão usar seus uniformes de equipe, clube ou outra escolha do 

atleta. 

 

17.2. Será permitido a propaganda de patrocinadores nos uniformes dos atletas, 

desde que não cubram os seus respectivos números de peito. 

 

18. Travas e Pregos 

 

18.1. Os pregos ou travas dos calçados e sapailhas dos atletas serão verificados pela 

Câmara de Chamada, para garantir que eles cumpram as regras da IAAF. Quando a 

competição for realizada em uma superfície sintética, os pregos não poderão ser 

superiores a 7 mm, exceto no Salto em Altura e Lançamento de Dardo, onde não 

poderão exceder 12 mm. 

 

19. Marcadores 

 

19.1. Os atletas podem utilizar no máximo um (1) marcador nas provas de 

revezamento e no máximo dois (2) nas provas de campo, respeitando as regras da IAAF: 

170.11, 180.3. 

 

19.2. Exceto no Salto em Altura, esses marcadores devem ser colocados do lado de 

fora da pista. 
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19.3. Os atletas não poderão utilizar seus próprios marcadores (com exceção de fita 

adesiva) para eventos de campo. 

 

19.4. Para o Salto em Distância/Largo, Salto Triplo e Lançamento do Dardo os atletas 

são obrigados a utilizar apenas fita adesiva. 

 

19.5. Nenhum tipo de giz, marcadores em pó, ou marcadores permanentes de 

qualquer tipo poderão ser usados na pista, ou próximo a ela, sob pena de 

desclassificação imediata. 

 

20. Acesso à Pista  

 

20.1. Os atletas somente poderão entrar e sair da pista ou do campo de atletismo 

quando devidamente acompanhados por um oficial da competição. 

 

20.2. Depois da entrada em campo dos atletas, retardatários não serão admitidos. 

 

21. Resultados 

 

21.1. Os resultados serão fixados em murais próximos a área de competição e 

posteriormente divulgados no site da AVEGA (www.avega.com.br). 

 

22. Premiação 

 

22.1. Todas as categorias até o terceiro lugar serão premiadas com medalhas. 

 

22.2. Troféus até o terceiro lugar para as maiores equipes inscritas. 

 

22.3. As premiações acontecerão no final de cada prova, após o anuncio oficial dos 

resultados. 

 

22.4. A última Cerimônia de Premiação do dia será para as provas que terminarem até 

às 17hs. Para as provas que terminarem depois 17hs a Cerimônia de Premiação será 

realizada na manhã seguinte. 

 

22.5. Caso o atleta não possa comparecer à solenidade de premiação, deverá recebê-

la na secretaria do evento, ou na sede administrativa da AVEGA após o dia 16 de julho 

de 2017. 

 

22.6. Nenhuma medalha será entregue antes da cerimônia de premiação. 

 

23. Protestos e Recursos 

 

23.1. O Tribunal de Apelação será composto por 5 membros, o diretor técnico da 

competição, um representante da diretoria da AVEGA, e 3 árbitros.  

http://www.avega.com.br/
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23.2.  Apelações deverão ser feitas em conformidade com as regras da IAAF / WMA. 

23.3. Caso o atleta desejar protestar uma prova ou resultado da prova, deverá 

comunicar imediatamente o árbitro ou, preferencialmente, o arbitro chefe da prova. 

 

24. Cerimônia de Encerramento 

 

24.1. A cerimônia de encerramento acontecerá na pista de atletismo imediatamente 

após a conclusão das provas de revezamento, no domingo, dia 16 de julho de 2017. 

 

25. Infraestrutura - Informações adicionais 

 

25.1. A SOGIPA conta com diversos restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniências 

e farmácias espalhadas estrategicamente em todo seu parque social. 

 

25.2. Nos dias do evento será divulgado o restaurante oficial do evento, onde serão 

oferecidas refeições com qualidade e preços mais acessíveis para todos os participantes 

do evento. 

 

25.3. Os participantes poderão contar a excelente infraestrutura de banheiros e 

vestiários femininos e másculos e chuveiros com água quente. 

 

25.4. Um guarda-volumes estará disponível na pista de atletismo. 

 

25.5. A SOGIPA está localizada no bairro Higienópolis em Porto Alegre, um bairro 

repleto de restaurantes, hotéis e shoppings há 15 minutos do Aeroporto Internacional 

Salgado Filho em Porto Alegre 

 

25.6. A SOGIPA disponibiliza aos atletas sócios acesso livre ao estacionamento. Para 

os não sócios será cobrado o valor de 30 reais por 4 horas. Aos arredores do clube 

também poderão ser encontrados diversas opções de estacionamento. 

Porto Alegre, 31 de março de 2017. 

 

Rosa Maria Ibarra Biléssimo 

Presidente da AVEGA 


