51º CAMPEONATO ESTADUAL DE ATLETISMO MASTER – 2019
17 e 18 de agosto de 2019
PISTA DO IBIRAPUERA – SÃO PAULO
REGULAMENTO

DAS INSCRIÇÕES (de 15 de junho a 08 de agosto)
1º. Todo atleta associado à AAVSP, em dia com suas contribuições
sociais e taxa de inscrição, estará apto a participar do Campeonato.
2º. Outros atletas, não associados ou convidados, também poderão
participar.
3º. Cada atleta devidamente inscrito poderá participar em quantas
provas desejar, observando as taxas abaixo:
a) ASSOCIADOS À AAVSP: R$90,00 (noventa reais) + 1 kg de
alimento não perecível (exceto sal) para 3 provas individuais e os
revezamentos. Provas adicionais: R$20,00 (vinte reais) para cada
prova adicional.
b) NÃO ASSOCIADOS: R$150,00 (cento e cinquenta reais) + 1 kg de
alimento não perecível (exceto sal) para 3 provas individuais e os
revezamentos. Provas adicionais: R$20,00 (vinte reais) para cada
prova adicional.
OBS: Em nenhuma hipótese, os atletas não associados ou
convidados, que participem de equipes de revezamento, poderão
correr como integrantes de equipes associadas à AAVSP. Atletas
não associados ou convidados deverão participar somente de
equipes formadas por atletas não sócios ou convidados.
4º. As equipes que tiverem 50 inscritos ou mais, terão 10% de
desconto no pagamento à vista integral de TODOS os inscritos.
5º. As inscrições serão feitas em formulário padrão da AAVSP,
individualmente, para cada atleta.
6º. É obrigatória a apresentação da FICHA DE INSCRIÇÃO
INDIVIDUAL assinada pelo atleta, juntamente com o
comprovante de depósito bancário.
7º. As inscrições deverão ser entregues, impreterivelmente, até 08 de
agosto, na sede da AAVSP (Viaduto Dona Paulina, 34, sala 105),
via e-mail, no endereço eletrônico que consta na ficha de inscrição
ou via correio, COM CARIMBO DO CORREIO ATÉ AQUELA DATA.
8º. O pagamento deverá ser feito mediante depósito bancário:
(BANCO DO BRASIL - AG: 5933-1, C/C: 180-5 ou SANTANDER AG: 0319, C/C: 13004057-7).
DAS CATEGORIAS
9º. As categorias serão divididas por faixas etárias de 5 em 5 anos,
masculino e feminino, podendo participar atletas com 30 anos ou
mais, completos até a data de início da competição: 17 de agosto
de 2019.
DA PARTICIPAÇÃO E INÍCIO DAS PROVAS
10º. Não haverá chamada nominal dos atletas e sim, unicamente,
aviso das provas. Até 30 minutos antes do início de cada prova,
o competidor, devidamente uniformizado e portando o número
fornecido pela AAVSP, fará sua confirmação junto à mesa de
controle, apresentando documento de identidade com foto. 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/campo os que atenderam à
chamada. O retardatário será considerado ausente e NÃO PODERÁ
PARTICIPAR DA PROVA.
OBS: Nenhum atleta poderá adentrar ao local da respectiva
prova EM SEPARADO DOS DEMAIS.
DAS PROVAS
11º.
As provas serão disputadas por séries e por categoria.
Havendo número reduzido de concorrentes, poderão juntar-se uma
ou mais categorias na mesma série, apurando-se separadamente a
classificação.
12º. O competidor que, por qualquer motivo, desistir da prova,
NÃO poderá ser substituído por outro e nem mudar de prova.

13º. As provas serão as seguintes:
MASCULINAS - 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000, 10.000m rasos;
80, 100, 110, 200, 300 e 400m com barreiras; 2.000 e 3.000m
c/obstáculos; 3.000m Marcha Atlética, 5.000m Marcha Atlética;
revezamentos 4x100 e 4x400m; saltos em distância, triplo, altura, e
vara, arremesso do peso, lançamentos do disco, do dardo, do
martelo e do martelete.
FEMININAS - 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000, 10.000m rasos; 80,
100, 200, 300 e 400m com barreiras; 2.000 e 3.000m c/obstáculos;
3.000m Marcha Atlética, 5.000m Marcha Atlética; revezamentos
4x100 e 4x400m; saltos em distância, triplo, altura e vara;
arremesso do peso, lançamentos do disco, do dardo, do martelo e
do martelete.
14º. Nos revezamentos, cada clube só poderá inscrever uma
equipe por categoria, permitindo-se sua composição com até 3
(três) atletas de categoria superior, não podendo o mesmo atleta
participar de 2 equipes diferentes. A composição das equipes
deverá ser entregue aos organizadores, em impresso padrão da
AAVSP, até 3 horas antes do horário marcado para o início da
prova.
DA PREMIAÇÃO
15º. Serão premiados, com medalhas, os três primeiros colocados,
em cada categoria, do estado de São Paulo.
16º. A premiação dos atletas DE OUTROS ESTADOS E
CONVIDADOS será feita em separado e estes também terão
premiação até o terceiro colocado.
17º. A premiação das equipes vencedoras será no final da última
etapa, a menos que a AAVSP determine outra data para a
cerimônia. Serão premiadas, com troféus, as 3 (três) melhores
equipes masculinas e femininas e as 10 (dez) melhores equipes no
geral, do estado de São Paulo. As 3 (três) primeiras equipes DE
OUTROS ESTADOS também serão premiadas com troféus.
18º. Para a apuração da contagem de pontos por equipes, os
pontos serão computados na seguinte ordem: 13, 9, 7, 5, 4, 3, 2 e
1 ponto, do 1º ao 8º colocado, respectivamente.
A equipe
campeã será aquela que somar o maior número de pontos em
todas as provas, de todas as faixas etárias. Haverá classificação
geral, masculino e feminino. Em caso de empate, será considerada
campeã a equipe que obtiver maior número de vitórias, sendo
utilizado o mesmo critério para o caso dos demais classificados.
Nos revezamentos, a contagem de pontos será em dobro.
DAS NORMAS DAS PROVAS
19º. Nas provas de arremessos e lançamentos, saltos em distância
e triplo, cada competidor fará três tentativas na fase classificatória,
classificando-se 08 (oito) atletas para a fase final com mais 3 (três)
tentativas. Havendo até 8(oito) participantes, todos farão seis
tentativas.
20º. Na prova de Salto em Altura, a barra será elevada de 5 em 5
cm até que reste 01 (um) competidor e, na prova de Salto com
Vara, a barra será elevada de 10 em 10 cm até que reste somente
01 (um) competidor. No caso do competidor solicitar a tentativa de
novo recorde, a barra será elevada de acordo com sua solicitação.
21º. Nas provas de pista, todos os resultados serão “final por
tempo”.
22º. O campeonato seguirá as regras da IAAF, WMA, ABRAM,
AAVSP e este regulamento.
JURI DE APELAÇÃO
23º. Serão eleitos, no início da competição, 3 (três) membros que
irão compor o Júri de Apelação, a quem caberá julgar todas as
dúvidas, reclamações e irregularidades que, por ventura, vierem a
acontecer. Todas as apelações deverão ser apresentadas, por
escrito em, no máximo, 30 minutos após a divulgação do resultado.

São Paulo, 27 de junho de 2019
KLEBER MOSSOLIN – Presidente

TAMOTSU NISHIDA – Diretor Técnico

