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ALTERAÇÕES NAS REGRAS DE COMPETIÇÃO DA IAAF 2018-2019 
 
- REGRA 100 – Geral 
 
Alteração: 
Readequação do primeiro parágrafo e retirada a exceção para os Campeonatos Mundiais e para os 
Jogos Olímpicos. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
Todas as competições internacionais, como 
definidas na Regra 1, serão realizadas sob as 
Regras da IAAF e isto deverá constar em todos os 
anúncios, propagandas, programas e material 
impresso. 
Em todas as competições, exceto os Campeonatos 
Mundiais e Jogos Olímpicos, os eventos podem ser 
realizados em formato diferente daquele constante 
das Regras Técnicas da IAAF, mas as Regras 
dando mais direitos aos Atletas, além daquele que 
tenham obtido na aplicação das Regras atuais, não 
podem ser aplicadas. Estes formatos serão 
decididos pelos respectivos órgãos que tenham o 
controle sobre a competição. 
No caso de eventos de participação de massa 
realizados fora do estádio, as regras normalmente 
só devem ser aplicadas na íntegra para os atletas, 
se houver, que são designados como participantes 
da elite ou outra seção definida das corridas, como 
categorias de grupos etários, para as quais existem 
classificações para prêmios ou cachete. Os 
organizadores da corrida devem descrever as 
informações fornecendo aos outros atletas que 
outras regras aplicam a sua participação, 
particularmente aquelas que são pertinentes à sua 
segurança. 
Nota: Recomenda-se que as Filiadas adotem as 
Regras da IAAF para realização de suas próprias 
competições de atletismo. 

Todas as Competições Internacionais, conforme 
definido na Regra 1.1, serão realizadas sob as 
Regras da IAAF.  
Em todas as competições, os eventos podem ser 
realizados em um formato diferente daquele 
fornecido e de acordo com as regras técnicas da 
IAAF, mas regras que permitam mais direitos para 
os atletas do que teriam obtido aplicando as Regras 
vigentes, não podem ser aplicadas. Estes formatos 
devem ser decididos ou autorizados pelo órgão 
competente de controle sobre a competição. No 
caso de eventos de participação de massa 
realizados fora do estádio, as regras normalmente 
só devem ser aplicadas na íntegra para os atletas, 
se houver, que são designados como participantes 
da elite ou outra seção definida das corridas, como 
categorias de grupos etários, para as quais existem 
classificações para prêmios ou cachete. Os 
organizadores da corrida devem descrever as 
informações fornecendo aos outros atletas que 
outras regras aplicam a sua participação, 
particularmente aquelas que são pertinentes à sua 
segurança. 
Nota: Recomenda-se que as Filiadas adotem as 
Regras da IAAF para realização de suas próprias 
competições de atletismo. 
 

 
Justificativa:  
Para permitir flexibilidade na decisão de usar diferentes formatos de competição, mesmo em 
Campeonatos Mundiais e em Jogos Olímpicos, mas sempre sem fornecer mais direitos previstos 
na regra. 
 
- REGRA 112 – Delegado Técnico 
 
Alteração: 
Alterar letras h) e i) (o que levou a nova ordem de letras n esta regra). 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
Os Delegados Técnicos, juntamente com o Comitê 
Organizador, o qual deverá propiciar-lhes toda a 
ajuda necessária, são responsáveis por assegurar 
que todas as providências técnicas estejam em total 
conformidade com as Regras Técnicas da IAAF e o 
Manual de Instalações de Pista e Campo da IAAF. 

Os Delegados Técnicos, juntamente com o Comitê 
Organizador, o qual deverá propiciar-lhes toda a 
ajuda necessária, são responsáveis por assegurar 
que todas as providências técnicas estejam em total 
conformidade com as Regras Técnicas da IAAF e o 
Manual de Instalações de Pista e Campo da IAAF. 
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Delegados técnicos nomeados para competições 
diferentes de meetings de um dia devem: 
(a) Apresentar ao órgão apropriado, propostas de 
programa horário das provas e índices de inscrição. 
(b) Determinar a lista de implementos a serem 
utilizados e se os Atletas podem usar seus próprios 
implementos ou aqueles providenciados pelo 
fornecedor oficial. 
(c) Assegurar-se de que os Regulamentos Técnicos 
sejam enviados a todas as Filiadas participantes, 
antes da competição. 
(d) Ser responsável por todos os demais 
preparativos técnicos necessários para a realização 
das provas de atletismo. 
(e) Controlar as inscrições, com direito a rejeitá-las 
por razões técnicas ou de acordo com a Regra 
146.1. (A rejeição por razões que não sejam 
técnicas deve resultar de um regulamento da IAAF 
ou do Conselho de Área apropriado.) 
(f) Determinar os índices de qualificação para as 
provas de campo, e as bases nas quais as rodadas 
preliminares serão realizadas para provas de pista. 
(g) Organizar rodadas preliminares e os grupos para 
as competições de Provas Combinadas. 
(h) Em competições segundo as Regras 1.1(a), (b), 
(c) e (f), conduzir o Congresso Técnico e orientar os 
Oficiais Técnicos. 
(i) assegurar a apresentação de relatórios escritos 
antes da competição nos seus preparativos e após 
a sua conclusão sobre a execução, incluindo 
recomendações para futuras edições. Os delegados 
técnicos nomeados para reuniões de um dia devem 
fornecer todo apoio e assessoria necessários aos 
organizadores e garantir a submissão de relatórios 
escritos sobre a execução da competição. 
Informações específicas são fornecidas nas 
Diretrizes de Delegados Técnicos da IAAF que 
podem ser baixadas do website da IAAF. 
 

Delegados técnicos nomeados para competições 
diferentes de meetings de um dia devem: 
(a) Apresentar ao órgão apropriado, propostas de 
programa horário das provas e índices de inscrição. 
(b) Determinar a lista de implementos a serem 
utilizados e se os Atletas podem usar seus próprios 
implementos ou aqueles providenciados pelo 
fornecedor oficial. 
(c) Assegurar-se de que os Regulamentos Técnicos 
sejam enviados a todas as Filiadas participantes, 
antes da competição. 
(d) Ser responsável por todos os demais 
preparativos técnicos necessários para a realização 
das provas de atletismo. 
(e) Controlar as inscrições, com direito a rejeitá-las 
por razões técnicas ou de acordo com a Regra 
146.1. (A rejeição por razões que não sejam 
técnicas deve resultar de um regulamento da IAAF 
ou do Conselho de Área apropriado.) 
(f) Determinar os índices de qualificação para as 
provas de campo, e as bases nas quais as rodadas 
preliminares serão realizadas para provas de pista. 
(g) Organizar rodadas preliminares e os grupos para 
as competições de Provas Combinadas. 
(h) decidir sobre quaisquer assuntos que surjam 
antes da competição e para o qual não haja 
previsão nestas Regras (ou em quaisquer 
regulamentos aplicáveis) ou as disposições para 
a competições, quando apropriado em conjunto 
com os organizadores. 
(i) decidir (incluindo, quando apropriado, em 
conjunto com o Árbitro Geral relevante, quando 
disponível, e com o Diretor de Competição) em 
qualquer questão que surja durante uma 
competição cuja provisão não foi conste nestas 
Regras (ou regulamentos aplicáveis) ou os 
arranjos para a competição ou o que pode exigir 
um desvio de para que a competição continue no 
todo ou em parte ou para garantir justiça àqueles 
que fazem parte da mesma. 

 
Justificativa: 
Reflete uma prática já realizada de longa data e que não constava em regra. 
 
- REGRA 120 – Oficiais de Competição 
 
Alteração: 
Adicionado o termo “e/ou o órgão governamental relevante” e alteração da redação do primeiro 
parágrafo. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
O Comitê Organizador de uma competição deverá 
indicar todos os oficiais, sujeitos às regras da Filiada 
em cujo país a competição se realiza e, no caso de 
competições sob a Regra 1.1 (a), (b), (c) e (f), 
sujeitos às Regras e aos procedimentos da 
organização internacional em questão. 
 

O Comitê Organizador de uma competição e/ou 
órgão governamental relevante deverá indicar 
todos os oficiais, sujeitos às regras da Filiada em 
cujo país a competição se realiza e, no caso de 
competições sob a Regra 1.1 (a), (b), (c) e (f), 
sujeitos às Regras e aos procedimentos do órgão 
governamental relevante.  
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Justificativa: 
Na prática, os Oficiais da Competição não são designados pelos Organizadores, mas pelos 
seguintes órgãos: IAAF, APA, AIA, CONSUDATLE, Federação Nacional filiada à IAAF, etc. 
 
- REGRA 125.1 – Árbitro Geral 
 
Alteração: 
Retirada do termo “Árbitro de Pista” na frase que define o Árbitro Geral de Partida: 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
1. Deverá ser indicado, um (ou mais) Árbitro Geral 
para a Câmara de Chamada, provas de pista, de 
campo, para provas combinadas, para corridas e 
provas de marcha atlética fora do estádio. Quando 
apropriado, um (ou mais) Árbitros Gerais de Vídeo 
serão igualmente nomeados. Um Árbitro Geral de 
Pista designado para supervisionar a partida 
designa o Árbitro de Partida. 

1. Um (ou mais) Árbitro(s) Geral, conforme 
apropriado, deverá ser nomeado para a Câmara de 
Chamadas, para Provas de Pista, para Provas de 
Campo, para Provas Combinadas e para Provas de 
Corrida e Marcha Atlética fora do estádio. Quando 
apropriado, um (ou mais) Árbitro(s) de Vídeo 
também deve ser nomeado. O Árbitro designado 
para supervisionar as partidas será designado como 
Árbitro Geral de Partida. 

 
Justificativa: 
Para deixar a regra mais clara e evitar confusão sobre função de Árbitro Geral de Pista e Árbitro 
Geral de Partida. 
 
- REGRA 125.2 – Árbitro Geral 
 
Alteração: 
Adicionada a frase “quando apropriado ou necessário em conjunto com os delegados 
técnicos” ao final do parágrafo. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
2. Os Árbitros-gerais deverão assegurar que as 
Regras (e os Regulamentos Técnicos aplicáveis) 
sejam observadas e decidirão sobre quaisquer 
questões levantadas durante a competição 
(incluindo a Área de Aquecimento, Câmara de 
Chamada e, após a competição, até e incluindo a 
Cerimônia de Premiação) e para as quais não 
houver dispositivos nestas Regras (ou quaisquer 
Regulamentos Técnicos aplicáveis). 
 

2. Os Árbitros Gerais deverão assegurar que as 
Regras (e os Regulamentos Técnicos aplicáveis) 
sejam observadas e decidirão sobre quaisquer 
questões levantadas durante a competição 
(incluindo a Área de Aquecimento, Câmara de 
Chamada e, após a competição, até e incluindo a 
Cerimônia de Premiação) e para as quais não 
houver dispositivos nestas Regras (ou quaisquer 
Regulamentos Técnicos aplicáveis), quando 
apropriado ou necessário em conjunto com os 
delegados técnicos. 

 
Justificativa: 
Para refletir o que se faz na prática. 
 
- REGRA 125.3 – Árbitro Geral 
 
Alteração: 
Adicionada a frase “ (exceto em assuntos relacionados à sua jurisdição quando um Árbitro de 
Partida tenha sido designado e esteja disponível) ” ao final do parágrafo. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
3. O Árbitro Geral para provas de pista e o Árbitro 
Geral para provas fora do estádio devem ter 

3. O Árbitro Geral para provas de pista e o Árbitro 
Geral para provas fora do estádio devem ter 
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jurisdição para decidir colocações em uma corrida 
somente quando os Árbitros não puderem chegar a 
uma decisão. 
Eles não terão jurisdição sobre assuntos dentro das 
responsabilidades do Árbitro Chefe de Marcha 
Atlética. 
O Árbitro Geral apropriado tem jurisdição para 
decidir sobre quaisquer fatos relacionados a saídas 
se ele não concordar com as decisões tomadas pela 
equipe de partida, exceto nos casos em que ele 
considera um falso aparente por qualquer motivo, o 
Árbitro determina que as informações fornecidas 
pelo Sistema são obviamente imprecisas. 
O Árbitro Geral de provas combinadas terá 
Jurisdição sobre a conduta dos eventos de provas 
combinadas. Terá, igualmente, Jurisdição sobre a 
condução dos respectivos eventos individuais 
dentro das provas combinadas. 

jurisdição para decidir colocações em uma corrida 
somente quando os Árbitros não puderem chegar a 
uma decisão. 
Eles não terão jurisdição sobre assuntos dentro das 
responsabilidades do Árbitro Chefe de Marcha 
Atlética. 
O Árbitro Geral apropriado tem jurisdição para 
decidir sobre quaisquer fatos relacionados a saídas 
se ele não concordar com as decisões tomadas pela 
equipe de partida, exceto nos casos em que ele 
considera um falso aparente por qualquer motivo, o 
Árbitro determina que as informações fornecidas 
pelo Sistema são obviamente imprecisas. 
O Árbitro Geral de Provas Combinadas deve ter 
jurisdição sobre a conduta da Prova Combinada e 
sobre a condução dos respectivos eventos 
individuais dentro da mesma (exceto em assuntos 
relacionados à sua jurisdição quando um Árbitro 
de Partida tenha sido designado e esteja 
disponível). 

 
Justificativa: 
Para refletir o que se faz na prática. 
 
- REGRA 125.5 – Árbitro Geral 
 
Alteração: 
Adicionado a frase “ou equipe de revezamento” no caput da regra 125.5 e nas notas iii) e iv). 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
5. O Árbitro Geral aplicável deve ter autoridade para 
avisar ou excluir da competição, qualquer atleta 
culpado de agir de forma antidesportiva ou imprópria 
ou de acordo com as Regras 144, 162.5, 163.14, 
163.15 (c), 180.5, 180.19, 230.7 (d), 230.10 (h) ou 
240.8 (h).  
Advertências podem ser indicadas ao Atleta pela 
apresentação de um cartão amarelo e uma exclusão 
por um cartão vermelho. Advertências e exclusões 
serão registradas na súmula de resultados. Aquelas 
advertências ou exclusões decididas pelo Árbitro 
Geral serão comunicadas ao Secretário da 
Competição e aos outros Árbitros Gerais. 
Em questões disciplinares, o Árbitro Geral da 
Câmara de Chamada tem autoridade iniciando da 
área de aquecimento até a área de competição. Em 
todos as outras instâncias, o Árbitro Geral aplicável 
ao evento em que o atleta é ou estava competindo, 
deve ter autoridade. 
O Árbitro Geral aplicável (sempre que possível após 
consulta do Diretor de competição) pode avisar ou 
remover qualquer outra pessoa da área de 
competição (ou outra área relacionada à competição 
incluindo a área de aquecimento, a Câmara de 
Chamada e os assentos de treinadores) que está 
agindo de forma não ostensiva ou imprópria ou que 
está fornecendo assistência aos atletas que não é 
permitida pelas Regras. 

5. O Árbitro Geral aplicável deve ter autoridade para 
avisar ou excluir da competição, qualquer atleta ou 
equipe de revezamento culpado de agir de forma 
antidesportiva ou imprópria ou de acordo com as 
Regras 144, 162.5, 163.14, 163.15 (c), 180.5, 
180.19, 230.7 (d), 230.10 (h) ou 240.8 (h).  
Advertências podem ser indicadas ao Atleta pela 
apresentação de um cartão amarelo e uma exclusão 
por um cartão vermelho. Advertências e exclusões 
serão registradas na súmula de resultados. Aquelas 
advertências ou exclusões decididas pelo Árbitro 
Geral serão comunicadas ao Secretário da 
Competição e aos outros Árbitros Gerais. 
Em questões disciplinares, o Árbitro Geral da 
Câmara de Chamada tem autoridade iniciando da 
área de aquecimento até a área de competição. Em 
todos as outras instâncias, o Árbitro Geral aplicável 
ao evento em que o atleta é ou estava competindo, 
deve ter autoridade. 
O Árbitro Geral aplicável (sempre que possível após 
consulta do Diretor de competição) pode avisar ou 
remover qualquer outra pessoa da área de 
competição (ou outra área relacionada à competição 
incluindo a área de aquecimento, a Câmara de 
Chamada e os assentos de treinadores) que está 
agindo de forma não ostensiva ou imprópria ou que 
está fornecendo assistência aos atletas que não é 
permitida pelas Regras. 
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Nota: (i) O árbitro pode, sempre que as 
circunstâncias o justifiquem, excluir um atleta sem 
um aviso ter sido dado. (Ver Nota da Regra 144.2.) 
Nota: (ii) O Árbitro Geral ára provas fora do estádio 
deve, sempre que possível (por exemplo, de acordo 
com as Regras 144, 230.10 ou 240.8), dar um aviso 
antes da desclassificação. Se a ação do Árbitro 
Geral for contestada, a Regra 146 deve ser aplicada. 
Nota: (iii) Ao excluir um atleta da competição sob 
esta Regra, se o árbitro está ciente de que um cartão 
amarelo já foi dado, deve mostrar o segundo cartão 
amarelo seguido imediatamente por um cartão 
vermelho. 
Nota (iv) Se o cartão amarelo é dado e o Árbitro não 
está ciente de que existe um cartão amarelo 
anterior, deverá, uma vez que este é conhecido, tem 
a mesma conseqüência, como se ela foi dada em 
associação com um cartão vermelho. O Árbitro deve 
tomar medidas imediatas para informar o atleta ou 
sua equipe de sua exclusão. 

Nota: (i) O árbitro pode, sempre que as 
circunstâncias o justifiquem, excluir um atleta sem 
um aviso ter sido dado. (Ver Nota da Regra 144.2.) 
Nota: (ii) O Árbitro Geral ára provas fora do estádio 
deve, sempre que possível (por exemplo, de acordo 
com as Regras 144, 230.10 ou 240.8), dar um aviso 
antes da desclassificação. Se a ação do Árbitro 
Geral for contestada, a Regra 146 deve ser aplicada. 
Nota: (iii) Ao excluir um atleta ou equipe de 
revezamento da competição sob esta Regra, se o 
árbitro está ciente de que um cartão amarelo já foi 
dado, deve mostrar o segundo cartão amarelo 
seguido imediatamente por um cartão vermelho. 
Nota (iv) Se o cartão amarelo é dado e o Árbitro não 
está ciente de que existe um cartão amarelo 
anterior, deverá, uma vez que este é conhecido, tem 
a mesma conseqüência, como se ela foi dada em 
associação com um cartão vermelho. O Árbitro deve 
tomar medidas imediatas para informar o atleta ou 
equipe de revezamento de sua exclusão. 

 
Justificativa: 
Para prever a aplicação de cartões disciplinares em provas de revezamento e na aplicação de 
desqualificação. Ver também proposta em relação à Regra 145. 
 
- REGRA 129.2 – Coordenador de Partida, Árbitro de Partida e Confirmadores 
 
Alteração: 
Nova redação, mas sem alteração do contexto da regra. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
2. O Árbitro de Partida terá total controle sobre os 
competidores em suas marcas. Quando um Sistema 
de Informação de Saída é usado, para auxiliar em 
corridas usando a posição agachada, a Regra 162.6 
deve ser aplicada 

2. O Árbitro de Partida, cuja responsabilidade 
principal é garantir uma partida justa e equitativa 
para todos os competidores, terá total controle 
sobre os atletas em suas marcas. Quando um 
Sistema de Informação de Saída é usado, para 
auxiliar em corridas usando a posição agachada, a 
Regra 162.6 deve ser aplicada. 

 
Justificativa: 
Atualmente, no livro de regras não há referência do papel primário da equipe de partida. Não deveria 
aparecer apenas como nota de rodapé ou como interpretação de regra, mas precisa estar descrito 
como regra. 
 
 
- REGRA 135 – Árbitro de Medição Científica 
 
Alteração: 
Inclusão no texto das siglas EDM (medição eletrônica de distÂncia) e VDM (medição de distância 
através de vídeo). 
Retirada do texto a necessidade de realização de teste após a prova 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
Um Árbitro Chefe de Medição (Científica) e um ou 
mais assistentes devem ser designados quando 
medição eletrônica ou de vídeo de distância ou outro 
dispositivo de medição científica deve ser usado. 

Um Árbitro Chefe de Medição (Científica) e um ou 
mais assistentes devem ser designados quando 
medição eletrônica de distância (EDM) ou de 
medição de distância através de vídeo (VDM) ou 
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Antes do início da competição, ele irá encontrar a 
equipe técnica envolvido e será familiarizado com o 
equipamento 
Antes de cada prova, ele supervisionará o 
posicionamento dos instrumentos de medição, 
levando em consideração os requisitos técnicos 
fornecidos pelo fabricante e pelo laboratório de 
calibração do instrumento. 
Para garantir que o equipamento esteja funcionando 
corretamente, deve, antes e depois da prova, 
supervisionar um conjunto de medidas em conjunto 
com os Árbitros e sob a supervisão do Árbitro Geral 
para confirmar os resultados obtidos usando uma 
trena de aço calibrada e verificada. Um formulário 
será emitido e assinado por todos os envolvidos no 
teste e anexado à súmula. 
Durante a competição, ele permanecerá no 
comando da operação. 
Ele informará ao Árbitro Geral para certificar que o 
equipamento é exato. 

outro dispositivo de medição científica for utilizado. 
Antes do início da competição, ele encontrará a 
equipe técnica envolvida para se familiarizar com o 
equipamento. 
Antes de cada prova, ele supervisionará o 
posicionamento dos instrumentos de medição, 
levando em consideração os requisitos técnicos 
fornecidos pelo fabricante e pelo laboratório de 
calibração do instrumento.  
Para garantir que o equipamento esteja funcionando 
corretamente, deve, antes da prova, supervisionar 
um conjunto de medições, juntamente com os 
Árbitros e sob a supervisão do Árbitro Geral da 
prova, para confirmar os resultados obtidos usando 
uma trena de aço calibrada e verificada. Um 
formulário será emitido e assinado por todos os 
envolvidos no teste que será anexado à súmula. 
Durante a competição, ele permanecerá no 
comando da operação. Ele informará ao Árbitro 
Geral para certificar que o equipamento é exato. 

 
Justificativa: 
Para refletir com a prática preferida e harmonizar com a prática realizada com os dispositivos de 
precisão utilizados. 
 
- REGRA 141 – Categorias por Faixas Etárias e Sexo  
 
Alteração: 
Adicionada informação sobre faixa etária conforme organização de competições e troca dos termos 
masculino e feminino para por homens e mulheres. 
Foram alterados também os itens 4 a 6 da Regra com inclusão de uma Nota. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de outubro de 2019 
Faixas etárias 
1. Competições segundo estas Regras podem ser 
divididas em classificações por faixas etárias 
conforme se segue: 
Sub-18 masculino e feminino: Qualquer Atleta de 16 
ou 17 anos em 31 de dezembro no ano da 
competição. 
Sub-20 masculino e feminino: Qualquer Atleta de 18 
ou 19 anos em 31 de dezembro no ano da 
competição. 
Master masculino e Feminino: Qualquer Atleta que 
tenha atingido seu 35º aniversário 
Nota (i): todos os outros assuntos relacionados a 
competições máster estão previstos no Livro de 
Regras de Competição Master da IAAF/WMA, 
aprovadas pelos Conselhos da IAAF e da WMA. 
Nota (ii): elegibilidade, incluindo as idades mínimas 
para participação em competições da IAAF devem 
ser previstas nos regulamentos técnicos 
específicos. 
2. Um Atleta será elegível para competir em uma 
competição por faixa etária segundo estas regras se 
ele estiver dentro do âmbito especificado na 
classificação por grupo etário relevante. Um Atleta 
deve estar apto a fornecer prova de sua idade 

Faixas etárias 
1. Competições segundo estas Regras podem ser 
divididas em classificações por faixas etárias 
conforme se segue: 
Sub-18 Homens e Mulheres: Qualquer Atleta de 16 
ou 17 anos em 31 de dezembro no ano da 
competição. 
Sub-20 Homens e Mulheres: Qualquer Atleta de 18 
ou 19 anos em 31 de dezembro no ano da 
competição. 
Master Homens e Mulheres: Qualquer Atleta que 
tenha atingido seu 35º aniversário 
Nota (i): todos os outros assuntos relacionados a 
competições máster estão previstos no Livro de 
Regras de Competição Master da IAAF/WMA, 
aprovadas pelos Conselhos da IAAF e da WMA. 
Nota (ii): elegibilidade, incluindo as idades mínimas 
para participação em competições da IAAF devem 
ser previstas nos regulamentos técnicos 
específicos. 
2. Um Atleta será elegível para competir em uma 
competição por faixa etária segundo estas regras se 
ele estiver dentro do âmbito especificado na 
classificação por grupo etário relevante. Um Atleta 
deve estar apto a fornecer prova de sua idade 
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através da apresentação de um passaporte válido 
ou outra forma de evidencia conforme permitido 
pelos regulamentos da competição. Um Atleta que 
falhar ou se recusar a fornecer tal prova não será 
elegível para competir. 
Nota: Ver Regra 22.2 para sanções de não 
conformidade com a Regra 141. 
 
Categorias de sexo 
3. A competição segundo estas Regras é dividida 
em classificações masculina, feminina e universal. 
Quando uma Competição Mista for organizada fora 
do estádio ou em um dos casos limitados 
estabelecidos na Regra 147, resultados de 
classificação masculina e feminina devem continuar 
a ser declarados separadamente ou indicados de 
outra forma. Quando um evento ou competição 
universal é conduzido, somente um resultado de 
classificação será declarado. 
 
4. Um Atleta será elegível para competir em 
competição masculina se ele é reconhecido como 
um homem perante a lei e é elegível para competir 
segundo as Regras e Regulamentos. 
 
5. Uma Atleta será elegível para competir em uma 
competição feminina se ela é reconhecida como 
uma mulher perante a Lei e está elegível para 
competir segundo as Regras e Regulamentos. 
 
6. O Conselho aprovará Regulamentos para 
determinar a elegibilidade para competições 
femininas de: 
 
(a) mulheres que tenham se submetido a 
redesignação de sexo; e 
 
(b) mulheres com hiperandrogenismo. Uma Atleta 
que falhe ou se recuse a cumprir os Regulamentos 
aplicáveis não é elegível para competir. 
  
 

através da apresentação de um passaporte válido 
ou outra forma de evidencia conforme permitido 
pelos regulamentos da competição. Um Atleta que 
falhar ou se recusar a fornecer tal prova não será 
elegível para competir. 
Nota: Ver Regra 22.2 para sanções de não 
conformidade com a Regra 141. 
 
Categorias de sexo 
3. A competição segundo estas Regras é dividida 
em classificações masculina, feminina e universal. 
Quando uma Competição Mista for organizada fora 
do estádio ou em um dos casos limitados 
estabelecidos na Regra 147, resultados de 
classificação masculina e feminina devem continuar 
a ser declarados separadamente ou indicados de 
outra forma. Quando um evento ou competição 
universal é conduzido, somente um resultado de 
classificação será declarado. 
 
4. Um atleta será elegível para competir na 
competição masculina (ou universal) se ele 
nasceu e, durante toda a sua vida, sempre foi 
reconhecido como homem ou cumpre os 
regulamentos aplicáveis emitidos de acordo 
com a regra 141.6 (b) abaixo e é elegível para 
competir de acordo com as regras e 
regulamentos. 
 
5. Um atleta será elegível para competir na 
competição feminina (ou universal) se ela 
nasceu e, durante toda a sua vida, sempre foi 
reconhecida como mulher ou em conformidade 
com os Regulamentos aplicáveis emitidos de 
acordo com a Regra 141.6 (a) abaixo e é elegível 
para competir de acordo com as regras e 
regulamentos. 
 
6. O Conselho aprovará regulamentos para 
determinar a elegibilidade para: 
 
(a) mulheres que são homens e mulheres trans; 
 
(b) homens que são mulheres para homens 
transgêneros; e 
 
(c) classificação feminina (atletas com 
diferenças no desenvolvimento sexual). 
 
Um atleta que falhar ou se recusar a cumprir os 
regulamentos aplicáveis não será elegível para 
competir. 
 
Nota: Consulte a Regra 22.2 para sanções por 
não conformidade com esta Regra 141. 
 
Uma competição universal abrange provas nos 
quais homens e mulheres participam juntos sem 
classificação separada de resultados, bem como 
provas de revezamento ou equipe nos quais 
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homens e mulheres são incluídos nas mesmas 
equipes. 

 
Justificativa:  
Permitir que órgãos governamentais e competições possibilitem faixas etárias adicionais. E 
denominação de Homem/Mulher para harmonizar com termo utilizado pelo Comitê Olímpico 
Internacional. 
 
- REGRA 143.1 – Uniformes, Sapatos e Números de Atletas 
 
Alteração: 
Excluída a frase: “As vestimentas dos Atletas devem ter a mesma cor na frente e nas costas” e a 
Nota: “O organismo de controle pode especificar nos regulamentos de uma competição de que é 
obrigatório que os uniformes dos Atletas sejam da mesma cor na frente e nas costas. ” 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
Uniformes 
1. Em todas as provas os Atletas devem usar um 
uniforme que esteja limpo e possa ser usados de 
modo a não sofrer objeções. O uniforme deve ser 
feito de material que não seja transparente, mesmo 
se molhado. Um Atleta não deve usar uniforme que 
possa dificultar a visão dos árbitros. As vestimentas 
dos Atletas devem ter a mesma cor na frente e nas 
costas. Em todas as competições sob a Regra 1.1 
(a), (b), (c), (f) e (g), e quando os Atletas 
representando suas Federações Nacionais segundo 
as Regras 1.1(d) e h), os Atletas devem participar 
com o uniforme oficialmente aprovado por sua 
Federação Nacional. Os atletas neutros devem 
participar com uniforme aprovado pela IAAF. A 
Cerimônia da Vitória e qualquer volta de honra são 
consideradas parte da competição para este fim.  

Uniformes 
1. Em todas as provas os Atletas devem usar um 
uniforme que esteja limpo e possa ser usados de 
modo a não sofrer objeções. O uniforme deve ser 
feito de material que não seja transparente, mesmo 
se molhado. Um Atleta não deve usar uniforme que 
possa dificultar a visão dos árbitros. Em todas as 
competições sob a Regra 1.1 (a), (b), (c), (f) e (g), e 
quando os Atletas representando suas Federações 
Nacionais segundo as Regras 1.1(d) e h), os Atletas 
devem participar com o uniforme oficialmente 
aprovado por sua Federação Nacional. Os atletas 
neutros devem participar com uniforme aprovado 
pela IAAF. A Cerimônia da Vitória e qualquer volta 
de honra são consideradas parte da competição 
para este fim.  

 

 
Justificativa: 
Estas provisões de regra são supérfluas porque raramente são aplicadas ou sancionadas. Além 
disso, é impossível aplicar em câmaras de chamada sem forçar muitos atletas a não competir. 
 
- REGRA 143.4 – Uniformes, Sapatos e Números de Atletas 
 
Alteração: 
Retirada a expressão (Quando uma competição for realizada em pista sintética) e adicionada nova 
Nota (ii). 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
4. Quando uma competição for realizada em pista 
sintética, a parte do prego que se projeta do solado 
ou do calcanhar não deve exceder 9mm, exceto no 
salto em altura e lançamento do dardo, onde não 
pode exceder de 12mm. O prego deve ser 
construído de forma que pelo menos a metade de 
seu comprimento, próxima da ponta, esteja em 
quadrado com os lados medindo 4mm. Se o 
fabricante da pista ou o proprietário da pista indicar 
um mínimo menor, este será aplicado. 
Nota: A superfície deve ser adequada para aceitar 
os pregos exigidos pela regra. 

4. A parte do prego que se projeta do solado ou do 
calcanhar não deve exceder 9mm, exceto no salto 
em altura e lançamento do dardo, onde não pode 
exceder de 12mm. O prego deve ser construído de 
forma que pelo menos a metade de seu 
comprimento, próxima da ponta, esteja em 
quadrado com os lados medindo 4mm. Se o 
fabricante da pista ou o proprietário da pista indicar 
um mínimo menor, este será aplicado. 
Nota (i): A superfície deve ser adequada para 
aceitar os pregos exigidos pela regra. 
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 Nota (ii): Para competições de Cross Country, os 
regulamentos específicos ou os Delegados 
Técnicos podem permitir um comprimento maior 
do tamanho dos pregos dos sapatos, 
dependendo da superfície do terreno onde a 
prova será realizada. 

 
Justificativa: 
Em relação ao Cross Country, estabelecer uma altura máxima dos pregos ou especificar, com uma 
nota específica que não há limitações. 
 
- REGRA 144 – Assistência a Atletas 
 
Alteração: 
Adicionadas letras (g) e (h) como assistências permitidas. 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
Exame Médico e Assistência 
1. (a) Exame médico/tratamento e/ou fisioterapia 
devem ser realizados tanto na área de competição 
propriamente dito pelos membros da equipe médica 
oficial indicada pelo Comitê Organizador e 
claramente identificados por braçadeiras, 
vestimentas ou um distintivo similar ou em áreas 
fora da área de competição, por uma equipe médica 
credenciada aprovada pelo Delegado Médico ou 
Técnico para esta finalidade. Em nenhum dos casos 
deverá a intervenção atrasar a condução da 
competição ou uma tentativa de um Atleta na ordem 
designada. Tais cuidados ou assistência por 
qualquer outra Pessoa, se durante a competição ou 
imediatamente antes da mesma, uma vez que os 
Atletas tenham deixado a Câmara de Chamada é 
considerado assistência. 
(b) Um atleta deve retirar-se imediatamente de uma 
prova se solicitado a fazê-lo pelo Delegado Médico 
ou um médico da equipe médica oficial identificados 
por braçadeiras, coletes ou vestuário distintivo 
semelhante. 
2. Qualquer Atleta que der ou receber assistência 
dentro da área de competição durante uma prova 
será advertido pelo Árbitro Geral e avisado de que, 
se houver qualquer repetição, ele será 
desqualificado daquela prova. Se um Atleta for 
subsequentemente desqualificado da prova, 
qualquer performance obtida até aquele momento 
na mesma rodada daquela prova não será 
considerada válida. Entretanto, os resultados 
obtidos em rodadas anteriores daquela prova serão 
considerados válidos. 
Nota: Nos casos sob a Regra 144.3 (a), a 
desqualificação podem ser feitas sem aviso prévio. 
3. Para os fins desta Regra o seguinte será 
considerado assistência e, portanto, não será 
permitido: 

Exame Médico e Assistência 
1. (a) Exame médico/tratamento e/ou fisioterapia 
devem ser realizados tanto na área de competição 
propriamente dito pelos membros da equipe médica 
oficial indicada pelo Comitê Organizador e 
claramente identificados por braçadeiras, 
vestimentas ou um distintivo similar ou em áreas 
fora da área de competição, por uma equipe médica 
credenciada aprovada pelo Delegado Médico ou 
Técnico para esta finalidade. Em nenhum dos casos 
deverá a intervenção atrasar a condução da 
competição ou uma tentativa de um Atleta na ordem 
designada. Tais cuidados ou assistência por 
qualquer outra Pessoa, se durante a competição ou 
imediatamente antes da mesma, uma vez que os 
Atletas tenham deixado a Câmara de Chamada é 
considerado assistência. 
(b) Um atleta deve retirar-se imediatamente de uma 
prova se solicitado a fazê-lo pelo Delegado Médico 
ou um médico da equipe médica oficial identificados 
por braçadeiras, coletes ou vestuário distintivo 
semelhante. 
2. Qualquer Atleta que der ou receber assistência 
dentro da área de competição durante uma prova 
será advertido pelo Árbitro Geral e avisado de que, 
se houver qualquer repetição, ele será 
desqualificado daquela prova. Se um Atleta for 
subsequentemente desqualificado da prova, 
qualquer performance obtida até aquele momento 
na mesma rodada daquela prova não será 
considerada válida. Entretanto, os resultados 
obtidos em rodadas anteriores daquela prova serão 
considerados válidos. 
Nota: Nos casos sob a Regra 144.3 (a), a 
desqualificação podem ser feitas sem aviso prévio. 
3. Para os fins desta Regra o seguinte será 
considerado assistência e, portanto, não será 
permitido: 
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(a) Ritmo em corridas por Pessoa que não estejam 
participando na mesma corrida, por Atletas 
ultrapassados ou perto de serem ultrapassados ou 
por qualquer tipo de equipamento técnico (exceto 
aqueles permitidos segundo a Regra 144.4 (d)). 

  (b) Posse ou uso de vídeo ou gravadores, rádios, 
CD, rádio transmissores, telefones móveis ou 
quaisquer equipamentos similares na arena. 
(c) exceto para sapados que estejam de acordo com 
a Regra 143, o uso de qualquer tecnologia ou 
dispositivo que proporcione ao usuário uma 
vantagem que ele não teria usando o equipamento 
especificado nas Regras. 
(d) O uso de qualquer auxílio mecânico, salvo se o 
atleta pode estabelecer no equilíbrio das 
probabilidades de que o uso de tal auxilio não lhe 
proporcionaria uma vantagem competitiva sobre um 
atleta que não utiliza tal auxílio. 
(e) Prestar orientação ou outro suporte de qualquer 
oficial da competição não relacionado ou exigido 
pelo seu papel específico na competição naquele 
momento (por exemplo, orientação, o ponto de 
elevação em uma prova de salto com exceção para 
indicar uma falha em saltos horizontais, tempo ou 
distância em uma corrida etc.). 
(f) Receber suporte físico de outro atleta (diferente 
de ajudando a se recuperar para uma posição 
permanente) que o ajuda a seguir avançando em 
uma corrida. 
4. Para os fins desta Regra o seguinte não será 
considerado assistência e, portanto, será permitido: 

  (a) Comunicação entre os Atletas e seus treinadores 
não posicionados na área de competição.  Para 
facilitar esta comunicação e não perturbar o 
andamento da competição, um local na 
arquibancada, próximo ao local de cada prova de 
campo, deve ser reservado para os treinadores dos 
Atletas. 

  Nota: treinadores e outras pessoas que cumprem de 
acordo com As Regras 230.10 e 240.8 podem se 
comunicar com seus atletas. 
(b) Exame médico / tratamento e / ou a fisioterapia 
necessária para permitir um atleta a  participar ou 
continuar a participar uma vez na área de 
competição sob a Regra 144.1. 
(c) Qualquer tipo de objeto de segurança Pessoal 
(Ex. bandagem, fita, cinto, suporte, radiador de 
pulso, auxiliar de respiração, etc.) para proteção e / 
ou fins médicos. O árbitro Geral em conjunto com o 
Delegado Médico deverá ter autoridade para 
verificar qualquer caso que ele julgue apropriado. 
(ver também a Regra 187.5.)  
(d) Monitores de frequência cardíaca ou de 
velocidade e distância ou sensores de passada ou 
dispositivos semelhantes, desde que tais 
equipamentos não possam ser usados para se 
comunicar com outra Pessoa. 
(e) Visualização por atletas que competem em 
eventos de campo, de imagens de ensaios 
anteriores, gravados em seu nome por pessoa não 

(a) Ritmo em corridas por Pessoa que não estejam 
participando na mesma corrida, por Atletas 
ultrapassados ou perto de serem ultrapassados ou 
por qualquer tipo de equipamento técnico (exceto 
aqueles permitidos segundo a Regra 144.4 (d)). 

  (b) Posse ou uso de vídeo ou gravadores, rádios, 
CD, rádio transmissores, telefones móveis ou 
quaisquer equipamentos similares na arena. 
(c) exceto para sapados que estejam de acordo com 
a Regra 143, o uso de qualquer tecnologia ou 
dispositivo que proporcione ao usuário uma 
vantagem que ele não teria usando o equipamento 
especificado nas Regras. 
(d) O uso de qualquer auxílio mecânico, salvo se o 
atleta pode estabelecer no equilíbrio das 
probabilidades de que o uso de tal auxilio não lhe 
proporcionaria uma vantagem competitiva sobre um 
atleta que não utiliza tal auxílio. 
(e) Prestar orientação ou outro suporte de qualquer 
oficial da competição não relacionado ou exigido 
pelo seu papel específico na competição naquele 
momento (por exemplo, orientação, o ponto de 
elevação em uma prova de salto com exceção para 
indicar uma falha em saltos horizontais, tempo ou 
distância em uma corrida etc.). 
(f) Receber suporte físico de outro atleta (diferente 
de ajudando a se recuperar para uma posição 
permanente) que o ajuda a seguir avançando em 
uma corrida. 
4. Para os fins desta Regra o seguinte não será 
considerado assistência e, portanto, será permitido: 

  (a) Comunicação entre os Atletas e seus treinadores 
não posicionados na área de competição.  Para 
facilitar esta comunicação e não perturbar o 
andamento da competição, um local na 
arquibancada, próximo ao local de cada prova de 
campo, deve ser reservado para os treinadores dos 
Atletas. 

  Nota: treinadores e outras pessoas que cumprem de 
acordo com As Regras 230.10 e 240.8 podem se 
comunicar com seus atletas. 
(b) Exame médico / tratamento e / ou a fisioterapia 
necessária para permitir um atleta a participar ou 
continuar a participar uma vez na área de 
competição sob a Regra 144.1. 
(c) Qualquer tipo de objeto de segurança Pessoal 
(Ex. bandagem, fita, cinto, suporte, radiador de 
pulso, auxiliar de respiração, etc.) para proteção e / 
ou fins médicos. O árbitro Geral em conjunto com o 
Delegado Médico deverá ter autoridade para 
verificar qualquer caso que ele julgue apropriado. 
(ver também a Regra 187.5.)  
(d) Monitores de frequência cardíaca ou de 
velocidade e distância ou sensores de passada ou 
dispositivos semelhantes, desde que tais 
equipamentos não possam ser usados para se 
comunicar com outra Pessoa. 
(e) Visualização por atletas que competem em 
eventos de campo, de imagens de ensaios 
anteriores, gravados em seu nome por pessoa não 
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colocada na área de competição (ver Nota da Regra 
144.1). O dispositivo de visualização ou imagens 
retiradas não devem ser trazido para a área de 
competição. 
f) Chapéus, luvas, sapatos, itens de vestuário 
fornecidos aos atletas em estações oficiais ou 
quando de outra forma aprovado pelo Árbitro 
relevante. 
 

colocada na área de competição (ver Nota da Regra 
144.1). O dispositivo de visualização ou imagens 
retiradas não devem ser trazido para a área de 
competição. 
(f) Chapéus, luvas, sapatos, itens de vestuário 
fornecidos aos atletas em estações oficiais ou 
quando de outra forma aprovado pelo Árbitro 
relevante. 
(g) Receber apoio físico de um árbitro/oficial ou 
outra pessoa designada pelos organizadores 
para recuperar a posição de pé ou para acessar 
assistência médica. 
(h) Luzes eletrônicas ou aparelhos similares 
indicando tempos progressivos durante uma 
corrida, incluindo tentativa de recorde. 

 
Justificativa: 
(g) Reflete a prática atual e permite uma orientação mais clara sobre que apoio pode ser dado aos 
atletas em perigo ou dificuldade. 
(h) Aprimorar a apresentação do evento e a experiência do espectador. 
 
- REGRA 145 – Desqualificação 
 
Alteração: 
Adicionado item 3 refeita a sequência dos itens. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
Desqualificação resultante de uma violação de 
uma Regra Técnica (diferente das Regras 125.5 e 
162.5) 
1. Se um Atleta é desqualificado em uma prova por 
uma infração de uma Regra Técnica (exceto 
segundo a Regra 125.5 ou 162.5) qualquer 
resultado obtido na mesma rodada ou naquela prova 
que ocasionou a desqualificação não será 
considerado válido. Entretanto, resultados obtidos 
em uma rodada de qualificação anterior daquela 
prova serão considerados válidos.  Tal 
desqualificação de uma prova não impede o Atleta 
de participar em quaisquer outras provas naquela 
competição. 
 
Desqualificação resultante da exclusão nos 
termos da Regra 125.5 (inclusive nos termos da 
Regra 162.5) 
2. Se um atleta for excluído da competição de 
acordo com a Regra 125.5, ele será desqualificado 
dessa prova. Se o segundo aviso do atleta ocorrer 
em uma prova diferente, ele será desqualificado 
apenas da segunda prova. Qualquer resultado 
obtido na mesma rodada ou fase daquela prova até 
aquele momento da desqualificação não será válido. 
No entanto, os resultados obtidos em uma rodada 
anterior dessa prova, outras provas anteriores ou 
provas individuais anteriores de uma prova 
combinada permanecerão válidos. Essa 
desqualificação deve impedir que um atleta participe 
de todas as provas adicionais, incluindo provas 

Desqualificação resultante de uma violação de 
uma Regra Técnica (diferente das Regras 125.5 e 
162.5) 
1. Se um Atleta é desqualificado em uma prova por 
uma infração de uma Regra Técnica (exceto 
segundo a Regra 125.5 ou 162.5) qualquer 
resultado obtido na mesma rodada ou naquela prova 
que ocasionou a desqualificação não será 
considerado válido. Entretanto, resultados obtidos 
em uma rodada de qualificação anterior daquela 
prova serão considerados válidos.  Tal 
desqualificação de uma prova não impede o Atleta 
de participar em quaisquer outras provas naquela 
competição. 
 
Desqualificação resultante da exclusão nos 
termos da Regra 125.5 (inclusive nos termos da 
Regra 162.5) 
2. Se um atleta for excluído da competição de 
acordo com a Regra 125.5, ele será desqualificado 
dessa prova. Se o segundo aviso do atleta ocorrer 
em uma prova diferente, ele será desqualificado 
apenas da segunda prova. Qualquer resultado 
obtido na mesma rodada ou fase daquela prova até 
aquele momento da desqualificação não será válido. 
No entanto, os resultados obtidos em uma rodada 
anterior dessa prova, outras provas anteriores ou 
provas individuais anteriores de uma prova 
combinada permanecerão válidos. Essa 
desqualificação deve impedir que um atleta participe 
de todas as provas adicionais, incluindo provas 
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individuais de uma Prova Combinada, outras provas 
nas quais ele esteja participando simultaneamente e 
revezamentos) naquela competição. 
3. Se a infração for considerada grave, o Diretor da 
Competição relatará isto ao organismo nacional 
apropriado para consideração de outras ações 
disciplinares.  
 

individuais de uma Prova Combinada, outras provas 
nas quais ele esteja participando simultaneamente e 
revezamentos) naquela competição. 
3. Se uma equipe de revezamento for excluída da 
competição de acordo com a Regra 125.5, ela 
será desqualificada dessa prova. Resultados 
obtidos em uma rodada de qualificação anterior 
daquela prova serão considerados válidos. Essa 
desqualificação não deve impedir que nenhum 
atleta ou equipe de revezamento participe de 
todos as provas futuras (incluindo provas 
individuais de uma Prova Combinada, outras 
provas nas quais esteja participando 
simultaneamente e revezamentos) naquela 
competição. 
4. Se a infração for considerada grave, o Diretor da 
Competição relatará isto ao organismo nacional 
apropriado para consideração de outras ações 
disciplinares. 

 
Justificativa: 
Prever consequências quando atletas de uma equipe de revezamento receberem cartões amarelos 
e vermelhos. 
 
- REGRA 146.4 – Protestos e Apelações 
 
Alteração: 
Adicionada a letra d) ao item 4. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
4. Em uma prova de pista, 
(a) Se um Atleta faz um protesto oral imediato contra 
o fato de lhe ter sido atribuída uma saída falsa, um 
Árbitro Geral de pista, se ele tem qualquer dúvida, 
pode permitir que o Atleta compita sob protesto a fim 
de preservar os direitos de todos os envolvidos. 
Competir sob protesto não será permitido se a saída 
falsa foi indicada por um Sistema de Informação de 
Saída aprovado pela IAAF, a menos que por 
qualquer razão o Árbitro Geral determinar que a 
informação fornecida pelo Sistema esteja 
obviamente imprecisa. 
(b) Um protesto pode ser baseado na falha do 
Árbitro de Partida por considerar uma saída falsa, 
segundo a Regra 162.5 por abortar a saída. O 
protesto pode ser feito somente por um Atleta que 
tenha completado a prova, ou outra Pessoa em seu 
nome. Se o protesto é aceito, qualquer Atleta que 
tenha cometido a saída falsa, e que estava sujeito a 
desqualificação de acordo com as Regras 162.5 ou 
162.7, será desqualificado. Ocorrendo ou não 
qualquer desqualificação, o Árbitro Geral terá a 
autoridade de declarar a prova nula e que ela será 
realizada novamente, se, em sua opinião, a justiça 
demandar isto. 
(c) se um protesto ou recurso se basear na exclusão 
incorreta de atleta de uma prova devido a uma saída 
falsa e é confirmado após a conclusão da corrida, 

4. Em uma prova de pista, 
(a) Se um Atleta faz um protesto oral imediato contra 
o fato de lhe ter sido atribuída uma saída falsa, um 
Árbitro Geral de pista, se ele tem qualquer dúvida, 
pode permitir que o Atleta compita sob protesto a fim 
de preservar os direitos de todos os envolvidos. 
Competir sob protesto não será permitido se a saída 
falsa foi indicada por um Sistema de Informação de 
Saída aprovado pela IAAF, a menos que por 
qualquer razão o Árbitro Geral determinar que a 
informação fornecida pelo Sistema esteja 
obviamente imprecisa. 
(b) Um protesto pode ser baseado na falha do 
Árbitro de Partida por considerar uma saída falsa, 
segundo a Regra 162.5 por abortar a saída. O 
protesto pode ser feito somente por um Atleta que 
tenha completado a prova, ou outra Pessoa em seu 
nome. Se o protesto é aceito, qualquer Atleta que 
tenha cometido a saída falsa, e que estava sujeito a 
desqualificação de acordo com as Regras 162.5 ou 
162.7, será desqualificado. Ocorrendo ou não 
qualquer desqualificação, o Árbitro Geral terá a 
autoridade de declarar a prova nula e que ela será 
realizada novamente, se, em sua opinião, a justiça 
demandar isto. 
(c) se um protesto ou recurso se basear na exclusão 
incorreta de atleta de uma prova devido a uma saída 
falsa e é confirmado após a conclusão da corrida, 
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então o atleta deve ter a oportunidade de correr 
sozinho para registrar um resultado na prova e, 
consequentemente, se aplicável, avançar para 
rodadas subsequentes. Nenhum atleta deve 
avançar para uma rodada subseqüente sem 
competir em todas as rodadas, a menos que o 
Árbitro ou Júri de Apelação determine de outra 
forma nas circunstâncias particulares do caso, p. Ex. 
a brevidade do tempo antes da próxima rodada ou a 
distância da corrida. 

Nota: Esta Regra também pode ser aplicada pelo 
Árbitro, o Júri de Apelação em outras circunstâncias 
em que se considere apropriado (ver Regra 163.2). 

 

então o atleta deve ter a oportunidade de correr 
sozinho para registrar um resultado na prova e, 
conseqüentemente, se aplicável, avançar para 
rodadas subseqüentes. Nenhum atleta deve 
avançar para uma rodada subseqüente sem 
competir em todas as rodadas, a menos que o 
Árbitro ou Júri de Apelação determine de outra 
forma nas circunstâncias particulares do caso, p. Ex. 
a brevidade do tempo antes da próxima rodada ou a 
distância da corrida. 
(d) Quando um protesto é feito por ou em nome 
de um atleta ou equipe que não terminou uma 
corrida, o Árbitro Geral deve primeiro verificar se 
o atleta ou equipe foi ou deveria ter sido 
desqualificado por uma violação das Regras não 
relacionadas ao assunto levantado no protesto. 
Nesse caso, o protesto será julgado 
improcedente. 
Nota: Esta Regra também pode ser aplicada pelo 
Árbitro, o Júri de Apelação em outras circunstâncias 
em que se considere apropriado (ver Regra 163.2). 

 
Justificativa: 
Para evitar que o DQ seja registrado desnecessariamente (por exemplo, quando os atletas não 
terminam provas com obstáculos) quando o DNF é o método usual. 
Mas, para fornecer também, nesses casos, um processo (complementando a nota da regra 127 (ii), 
esse atleta ou equipe deve protestar em busca de, por exemplo, uma nova corrida ou classificação 
para a fase subsequente. 
 
- REGRA 146.6 – Protestos e Apelações 
 
Alteração: 
Texto que constava como recomendação no livro em inglês, passa a compor a regra. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
6. O resultado protestado do atleta e qualquer outro 
resultado alcançado por ele enquanto compete “sob 
protesto” se tornará válido somente se uma decisão 
posterior nesse sentido é feita pelo Árbitro Geral ou 
um apelo ao Júri de Apelação é feita e é mantido.  

 

6. O resultado protestado do atleta e qualquer outro 
resultado alcançado por ele enquanto compete “sob 
protesto” se tornará válido somente se uma decisão 
posterior nesse sentido é feita pelo Árbitro Geral ou 
um apelo ao Júri de Apelação é feita e é mantido. 
Nas provas de campo, onde, como resultado de 
um atleta competindo "sob protesto", outro 
atleta pode continuar na competição quando ele 
não o faria, as performances e os resultados 
eventuais desse atleta permanecerão válidos, 
independentemente de o "sob protesto” ou 
protesto oral imediato do atleta for bem-
sucedido. 

 
Justificativa: 
Não havia provisão nas Regras que abrangessem esta instância. As orientações estavam 
fornecidas em texto de recomendação no livro em inglês, mas agora é recomendável que elas sejam 
formalizadas como regra. 
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- REGRA 147 – Competições Mistas 
 
Alteração: 
Realizada alteração de Regra e, consequentemente, alteração de redação da recomendação no 
livro em inglês e excluídas as notas i, ii, iii e inseridas as letras (a), (b) e (c). 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
2. Independentemente da Regra 147.1 para todas 
as competições realizadas completamente em 
estádio, provas mistas entre participantes 
masculinos e femininos não serão, normalmente, 
permitidas.  
Entretanto, competições mistas em estádio em 
provas de campo e em corridas de 5.000 metros ou 
mais longas são permitidas em todas as 
competições, exceto aquelas realizadas segundo a 
Regra 1.1 (a) a (h). No caso de competições 
realizadas segundo a Regra 1.1 (i) e (j), tais 
competições mistas serão permitidas em uma 
competição particular se especificamente permitida 
pela área ou organização nacional pertinentes. 
Nota (i): Para competições mistas conduzidas em 
provas de campo, devem ser usadas súmulas de 
resultados separadas e os resultados declarados 
para cada sexo. 
Para as provas de corridas, o sexo de cada atleta 
deverá ser informado no resultado. 
Nota (ii): Competições mistas em provas de pista 
conforme permitido ao abrigo desta regra só devem 
ser realizadas quando há atletas insuficientes de um 
ou ambos os sexos competindo, para justificar a 
realização em provas distintas.  
Nota (iii): Competições mistas em provas de pista 
não podem, em qualquer caso, ser conduzidas de 
modo a permitir que os atletas de um sexo possam 
ter passo marcado ou assistidos pelos atletas de 
outro sexo. 
 

Além da Regra 147.1 para todas as outras 
competições realizadas completamente no estádio, 
eventos mistos entre participantes masculinos e 
femininos normalmente não serão permitidos. 
No entanto, o seguinte pode ser permitido em todas 
as competições, exceto as realizadas sob as Regras 
1.1 (a) a (c) e (f). No caso de competições realizadas 
de acordo com as Regras 1.1 (d), (e) e (g) a (j), essa 
competição mista será sempre permitida nas Provas 
de Campo e em (a) abaixo, se especificamente 
permitido pela Associação de Área relevante: 
(a) competição mista em estádio em corridas de 
5.000m ou mais, mas é permitida somente 
quando houver atletas insuficientes de um ou 
ambos os sexos competindo para justificar a 
realização de corridas separadas. O sexo de 
cada atleta deve ser mostrado no resultado. Tais 
corridas não devem, em nenhum caso, ser 
conduzidas de modo a permitir que atletas de um 
sexo sejam estimulados ou assistidos por 
atletas de outro sexo. 
(b) provas de campo para homens e mulheres 
podem ser realizados simultaneamente em um 
ou mais locais de provas. Devem ser utilizadas 
súmulas em separado e os resultados 
declarados para cada sexo. Cada rodada de 
tentativas de tais eventos pode ser realizada 
chamando todos os atletas de um sexo seguidos 
pelo outro ou alternando-os. 
Para os fins da Regra 180.17, todos os atletas 
serão considerados como se fossem do mesmo 
sexo. Quando saltos verticais são realizados em 
um único local do evento, as Regras 181 a 183 
devem ser rigorosamente aplicadas, incluindo 
que a barra continue a ser elevada de acordo 
com um único conjunto de elevações 
anunciadas anteriormente para toda a 
competição. 

 
Justificativa: 
Redação alterada para refletir o praticado atualmente. 
 
- REGRA 162.7 – Partida 
 
Alteração: 
Atualização de redação, inclusive das Notas e inclusão das letras (a) e (b). 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
7. Um atleta, depois de assumir uma posição inicial 
completa e final, não deve iniciar sua partida até 
receber o som da arma. Se, na visão do Árbitro de 

7. Um atleta, depois de assumir uma posição inicial 
completa e final, não deve iniciar sua partida até 
receber o som da arma. Se, na visão do Árbitro de 
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Partida (incluindo a Regra 129.6), ele o faz, antes, 
será um a saída falsa. 
Nota: (i) Qualquer movimento por um atleta que não 
inclua ou resulte na perda de contato do pé/ou pés 
do atleta com os apoios de pés dos blocos de 
partida, ou a mão/mãos do atleta perder contato com 
o solo, não deverá ser considerado como o começo 
da largada. Nesses casos, se aplicável, o atleta será 
sujeito a uma advertência disciplinar ou 
desqualificação. 
No entanto, se o Árbitro de Partida determinar que 
antes de ouvir o tiro da arma, um atleta iniciou um 
movimento que não foi parado e continuou iniciando 
sua saída, deve ser uma saída falsa. 
Nota: (ii): Quando os atletas iniciam a corrida em 
uma posição em pé, são mais suscetíveis a perder 
o equilíbrio, se tal movimento for considerado 
acidental, a largada deverá ser considerada instável. 
No caso de um atleta ser empurrado ou acotovelado 
sobre a linha antes da largada, ele não deverá ser 
penalizado. Qualquer atleta que causar tal 
interferência pode estar sujeito a uma advertência 
disciplinar ou desqualificação. 

Partida (incluindo a Regra 129.6), ele o faz, antes, 
será um a saída falsa. O início da partida é definido: 
(a) no caso de um começo agachado, como 
qualquer movimento de um atleta que inclua ou 
resulte em um ou ambos os pés perdendo contato 
com a (s) placa (s) do (s) pé (s) dos blocos de partida 
ou uma ou ambas as mãos perdendo contato com o 
chão; e 
(b) no caso de um arranque em pé, como qualquer 
movimento que resulte em um ou ambos os pés, 
perdendo contato com o chão. Se o Árbitro de 
Partida determinar que, antes de receber o som da 
arma, um atleta iniciou um movimento que não foi 
parado e continuou o início de sua largada, também 
deve ser uma partida falsa. 
Nota: (i) Nenhum outro movimento de um atleta 
deve ser considerado como início de sua partida. 
Nesses casos, se aplicável, o atleta estará sujeito a 
uma advertência disciplinar ou desqualificação. 
Nota: (ii): Como as partidas em pé são mais 
instáveis e os atletas estão mais suscetíveis a 
perderem o equilíbrio, se tal movimento for 
considerado acidental, a largada deverá ser 
considerada instável. No caso de um atleta ser 
empurrado ou acotovelado sobre a linha antes da 
largada, ele não deverá ser penalizado. Qualquer 
atleta que causar tal interferência pode estar sujeito 
a uma advertência disciplinar ou desqualificação. 

 
Justificativa: 
Não havia provisão nas Regras que abrangem esta instância. As orientações eram recomendadas, 
mas agora é recomendável que elas sejam formalizadas como regra. 
Isso cria formalmente uma definição de "início do início" como parte de uma regra. Não pode ser 
uma nota. Uma Nota ou uma interpretação é uma orientação para o Oficial na aplicação da Regra. 
A definição e as Notas abordam especificamente as duas situações de início distintas. 
 
- REGRA 163.6 – Corridas 
 
Alteração: 
Atualização de redação. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
Abandono da Pista 
6. A um Atleta, após voluntariamente deixar a pista, 
não será permitido continuar na corrida e deverá ser 
registrado como não tendo terminado a prova. No 
caso do atleta tentar entrar novamente na corrida ele 
será desqualificado pelo Árbitro-geral.  

 

Abandono da Pista 
6. Um Atleta, após voluntariamente deixar a pista, 
exceto em conformidade com a regra 170.6(c), não 
será permitido continuar na corrida e deverá ser 
registrado como não tendo terminado a prova. No 
caso de o atleta tentar entrar novamente na corrida 
ele será desqualificado pelo Árbitro Geral. 
 

 
Justificativa: 
Sair da pista voluntariamente para recuperar o bastão é permitido. Isto é correto e supervisionado. 
Os oficiais (árbitros) devem anotar como “sair da raia” previsto na regra 170.6(c) e não como 
abandono de pista. 
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- REGRA 163.14 – Corridas 
 
Alteração: 
Inclusão de texto com explicação de quem tem autorização para indicar tempos intermediários e 
exclusão de texto. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 

Indicação de Tempos Intermediários 
14. Tempos intermediários e extraoficiais dos 
vencedores podem ser anunciados oficialmente 
e/ou expostos. De outro modo tais tempos não 
devem ser comunicados aos Atletas por Pessoas na 
área da competição sem a autorização prévia do 
Árbitro Geral apropriado. Esta aprovação será dada 
somente quando não houver qualquer placar visível 
para Atletas no ponto relevante e em circunstâncias 
onde tais tempos irão ser fornecidos as todos os 
Atletas na corrida.  
Atletas que recebem tempos intermediários que 
tenham sido comunicados em violação da presente 
Regra serão considerados como tendo recebido 
assistência e devem estar sujeitos às disposições da 
Regra 144.2. 
Nota: A área de competição, que normalmente 
também tem uma barreira física, é definida para este 
fim como a área onde a competição está sendo 
realizada e que tenha um acesso restrito aos Atletas 
que estejam competindo e o Pessoal autorizado, de 
acordo com as Regras e Regulamentos pertinentes. 

Indicação de Tempos Intermediários 
14. Tempos intermediários e extraoficiais dos 
vencedores podem ser anunciados oficialmente 
e/ou expostos. De outro modo tais tempos não 
devem ser comunicados aos Atletas por pessoas na 
área da competição sem a autorização prévia do 
Árbitro Geral apropriado, que pode autorizar ou 
nomear mais de uma pessoa para informar os 
tempos em não mais de dois pontos de controle. 
Atletas que recebem tempos intermediários que 
tenham sido comunicados violando esta Regra 
serão considerados como tendo recebido 
assistência e devem estar sujeitos às disposições da 
Regra 144.2. 
Nota: A área de competição, que normalmente tem 
uma barreira física, é definida para este fim como a 
área onde a competição está sendo realizada e que 
tenha um acesso restrito aos Atletas que estejam 
competindo e ao pessoal autorizado, de acordo com 
as Regras e Regulamentos pertinentes. 

 
Justificativa: 
Para retirar a previsão da Regra, que é difícil de aplicar e raramente cumprida, além de, 
frequentemente, causar conflitos desnecessários entre delegados e 
árbitros/organizadores/representante de atletas. 
Esta alteração tira o problema das mãos do Árbitro Geral. Ele pode escolher em apontar um Árbitro 
para falar/cantar os tempos solicitados ou autorizar outra pessoa para fazer isto de maneira 
apropriada. 
 
- REGRA 163.15 – Corridas 
 
Alteração: 
Inclusão da letra (c) e reordenamento das letras na sequência. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
Bebidas/Esponjas 
15.(a) Nas provas de pista de 5.000m ou mais, o 
Comitê Organizador pode proporcionar água e 
esponjas aos Atletas, se as condições climáticas 
assim o exigirem. 
(b) Em Provas de Pista acima de 10.000m, 
estações de refrescos, água e esponjas devem ser 
disponibilizadas. Os refrescos podem ser fornecidos 
tanto pelo Comitê Organizador ou pelo atleta e 
deverão ser colocados de modo que sejam 
facilmente acessíveis para os atletas, ou podem ser 
entregues nas mãos dos atletas por pessoas 
autorizadas. As bebidas fornecidas pelos atletas 

Bebidas/Esponjas 
15.(a) Nas provas de pista de 5.000m ou mais, o 
Comitê Organizador pode proporcionar água e 
esponjas aos Atletas, se as condições climáticas 
assim o exigirem. 
(b) Em Provas de Pista acima de 10.000m, 
estações de refrescos, água e esponjas devem ser 
disponibilizadas. Os refrescos podem ser fornecidos 
tanto pelo Comitê Organizador ou pelo atleta e 
deverão ser colocados de modo que sejam 
facilmente acessíveis para os atletas, ou podem ser 
entregues nas mãos dos atletas por pessoas 
autorizadas. As bebidas fornecidas pelos atletas 
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deverão ser mantidas sob a supervisão dos árbitros 
designados pelo Comitê Organizador a partir do 
momento em que essas bebidas forem entregues 
pelos atletas ou seus representantes. 
(c) Um atleta que recebeu ou coletou refresco ou 
água de um lugar diferente das estações oficiais, 
exceto quando previsto por razões médicas de ou 
sob a direção de oficiais da corrida, ou pegou a 
refresco de outro atleta, deveria, por um primeira 
ofensa, ser avisado pelo Árbitro normalmente 
mostrando um cartão amarelo. Para uma segunda 
ofensa, o Árbitro deve desqualificar o atleta, 
normalmente exibindo um cartão vermelho. O atleta 
deve então deixar imediatamente o percurso. 
Nota: Um atleta pode receber ou passar para outro 
atleta refresco, água ou esponjas desde que tenha 
sido transportado desde o início ou recolhido ou 
recebida em uma estação oficial. Contudo, qualquer 
apoio contínuo de um atleta a um ou mais outros 
dessa forma pode ser considerada como assistência 
injusta e advertências e / ou desqualificações 
conforme descritas acima podem ser aplicadas. 

 

deverão ser mantidas sob a supervisão dos árbitros 
designados pelo Comitê Organizador a partir do 
momento em que essas bebidas forem entregues 
pelos atletas ou seus representantes. 
(c) Um atleta pode, a qualquer tempo, levar água 
ou refresco/“líquido hidratante” nas mãos ou 
atado a seu corpo desde que tenha sido 
carregada/transportada desde a partida ou 
coletada ou recebida de uma estação de 
hidratação oficial. 
(d) Um atleta que recebeu ou coletou refresco ou 
água de um lugar diferente das estações oficiais, 
exceto quando previsto por razões médicas de ou 
sob a direção de oficiais da corrida, ou pegou a 
refresco de outro atleta, deveria, por um primeira 
ofensa, ser avisado pelo Árbitro normalmente 
mostrando um cartão amarelo. Para uma segunda 
ofensa, o Árbitro deve desqualificar o atleta, 
normalmente exibindo um cartão vermelho. O atleta 
deve então deixar imediatamente o percurso. 
Nota: Um atleta pode receber ou passar para outro 
atleta refresco, água ou esponjas desde que tenha 
sido transportado desde o início ou recolhido ou 
recebida em uma estação oficial. Contudo, qualquer 
apoio contínuo de um atleta a um ou mais outros 
dessa forma pode ser considerada como assistência 
injusta e advertências e / ou desqualificações 
conforme descritas acima podem ser aplicadas. 
 

 
Justificativa: 
Para tornar coerentes as regras aplicadas em provas de pista com as corridas na rua. 
 
- REGRA 165 – Cronometragem e Photo-Finish 
 
Alteração: 
Excluir item 13 e renumerar a sequência.  
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
1. Três métodos alternativos de cronometragem são 
reconhecidos como oficiais: 
(a) Manual 
(b) Elétrico totalmente automático obtido por um 
sistema de Photo finish. 
(c) Sistema de transponder (chips) para 
competições realizadas somente segundo as 
Regras 230 (corridas não realizadas totalmente no 
estádio), 240 e 250. 
2. O tempo será marcado no momento em que 
qualquer parte do corpo do Atleta (quer dizer, o 
tronco, excluindo-se a cabeça, pescoço, braços, 
pernas, mãos ou pés) alcance o plano vertical da 
borda mais próxima da linha de chegada. 
3. Os tempos de todos os finalistas devem ser 
anotados. Além disso, quando possível, os tempos 
parciais em corridas de 800m e acima, e os tempos 
intermediários a cada 1.000m em corridas de 
3.000m e acima, devem ser registrados. 
 

1. Três métodos alternativos de cronometragem são 
reconhecidos como oficiais: 
(a) Manual 
(b) Elétrico totalmente automático obtido por um 
sistema de Photo finish. 
(c) Sistema de transponder (chips) para 
competições realizadas somente segundo as 
Regras 230 (corridas não realizadas totalmente no 
estádio), 240 e 250. 
2. O tempo será marcado no momento em que 
qualquer parte do corpo do Atleta (quer dizer, o 
tronco, excluindo-se a cabeça, pescoço, braços, 
pernas, mãos ou pés) alcance o plano vertical da 
borda mais próxima da linha de chegada. 
3. Os tempos de todos os finalistas devem ser 
anotados. Além disso, quando possível, os tempos 
parciais em corridas de 800m e acima, e os tempos 
intermediários a cada 1.000m em corridas de 
3.000m e acima, devem ser registrados. 
 



 
 
 

 
       18 

 

Cronometragem Manual 
4. Os cronometristas devem estar alinhados com a 
chegada e do lado externo da pista e, onde possível, 
eles devem se posicionar a pelo menos 5m da raia 
externa da pista. Para que todos possam ter uma 
boa visão da linha de chegada, uma plataforma 
elevada deve ser providenciada. 
5. Os cronometristas devem usar o cronômetro 
eletrônico operado manualmente com leitura digital. 
Tais aparelhos são chamados “relógios” para os 
propósitos das Regras. 
6. A volta e os tempos intermediários, conforme a 
Regra 165.3, devem também ser registradas pelos 
membros da equipe de cronometristas designados, 
utilizando relógios capazes de tomar mais de um 
tempo, ou por cronometristas adicionais. 
7. O tempo será marcado a partir do flash/fumaça do 
revólver. 
8. Três cronometristas oficiais (um dos quais deverá 
ser o Cronometrista Chefe) e um ou dois 
cronometristas adicionais tomarão o tempo do 
vencedor de cada prova e quaisquer performances 
para fins de recorde. (Para Provas Combinadas, ver 
Regra 200.8(b).) Os tempos registrados pelos 
relógios dos cronometristas adicionais não serão 
considerados a menos que um ou mais relógios dos 
cronometristas oficiais falhem em registrar o tempo 
corretamente, caso em que os cronometristas 
adicionais serão chamados em ordem decidida 
previamente, de modo que em todas as corridas três 
relógios registrem o tempo oficial do vencedor. 
9. Cada cronometrista agirá independentemente e 
sem mostrar seu relógio ou discutir seu tempo com 
qualquer outra Pessoa, deverá anotar seu tempo no 
formulário oficial e depois de assinar, entregar em 
mãos ao Cronometrista Chefe, que examinará os 
relógios para verificar os tempos registrados. 
10. Em todas as corridas de pista cronometradas 
manualmente, os tempos devem ser lidos e 
registrados como se segue: 
(a) para corridas na pista, a menos que o tempo seja 
um exato 1/10º de um segundo, o tempo será lido e 
registrado para o próximo 1/10º de um segundo. 
Todos os tempos que não terminem em zero no 
segundo decimal se converterão ao próximo décimo 
de segundo maior, por exemplo: 10.11 será 
registrado como 10.2. 
(b) Para Corridas realizadas parcial ou totalmente 
fora do estádio, a menos que o tempo seja um 
segundo inteiro exato, o tempo deve ser convertido 
e registrado para o próximo segundo inteiro maior, 
por exemplo: 2:09:44:3 na Maratona será registrado 
como 2:09:45. 
11. Se, após converter como indicado acima, dois 
dos três relógios oficiais marcarem um mesmo 
tempo e o terceiro for diferente, o tempo registrado 
por aqueles dois será o oficial. Se os três estiverem 
em desacordo, o intermediário será oficial. Se 
somente dispuser de dois tempos e ambos forem 
distintos, o oficial será o maior dos dois. 

Cronometragem Manual 
4. Os cronometristas devem estar alinhados com a 
chegada e do lado externo da pista e, onde possível, 
eles devem se posicionar a pelo menos 5m da raia 
externa da pista. Para que todos possam ter uma 
boa visão da linha de chegada, uma plataforma 
elevada deve ser providenciada. 
5. Os cronometristas devem usar o cronômetro 
eletrônico operado manualmente com leitura digital. 
Tais aparelhos são chamados “relógios” para os 
propósitos das Regras. 
6. A volta e os tempos intermediários, conforme a 
Regra 165.3, devem também ser registradas pelos 
membros da equipe de cronometristas designados, 
utilizando relógios capazes de tomar mais de um 
tempo, ou por cronometristas adicionais. 
7. O tempo será marcado a partir do flash/fumaça do 
revólver. 
8. Três cronometristas oficiais (um dos quais deverá 
ser o Cronometrista Chefe) e um ou dois 
cronometristas adicionais tomarão o tempo do 
vencedor de cada prova e quaisquer performances 
para fins de recorde. (Para Provas Combinadas, ver 
Regra 200.8(b).) Os tempos registrados pelos 
relógios dos cronometristas adicionais não serão 
considerados a menos que um ou mais relógios dos 
cronometristas oficiais falhem em registrar o tempo 
corretamente, caso em que os cronometristas 
adicionais serão chamados em ordem decidida 
previamente, de modo que em todas as corridas três 
relógios registrem o tempo oficial do vencedor. 
9. Cada cronometrista agirá independentemente e 
sem mostrar seu relógio ou discutir seu tempo com 
qualquer outra Pessoa, deverá anotar seu tempo no 
formulário oficial e depois de assinar, entregar em 
mãos ao Cronometrista Chefe, que examinará os 
relógios para verificar os tempos registrados. 
10. Em todas as corridas de pista cronometradas 
manualmente, os tempos devem ser lidos e 
registrados como se segue: 
(a) para corridas na pista, a menos que o tempo seja 
um exato 1/10º de um segundo, o tempo será lido e 
registrado para o próximo 1/10º de um segundo. 
Todos os tempos que não terminem em zero no 
segundo decimal se converterão ao próximo décimo 
de segundo maior, por exemplo: 10.11 será 
registrado como 10.2. 
(b) Para Corridas realizadas parcial ou totalmente 
fora do estádio, a menos que o tempo seja um 
segundo inteiro exato, o tempo deve ser convertido 
e registrado para o próximo segundo inteiro maior, 
por exemplo: 2:09:44:3 na Maratona será registrado 
como 2:09:45. 
11. Se, após converter como indicado acima, dois 
dos três relógios oficiais marcarem um mesmo 
tempo e o terceiro for diferente, o tempo registrado 
por aqueles dois será o oficial. Se os três estiverem 
em desacordo, o intermediário será oficial. Se 
somente dispuser de dois tempos e ambos forem 
distintos, o oficial será o maior dos dois. 
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12. O Cronometrista Chefe, agindo de acordo com 
as Regras mencionadas acima, decidirá o tempo 
oficial para cada Atleta e entregará o resultado ao 
Secretário da Competição para publicação. 
 
Sistema de Cronometragem Totalmente 
Automático e Photo Fnish 
13. Um sistema totalmente automático de 
cronometragem e de fotofinish que satisfaça 
As regras da IAAF devem ser usadas em todas as 
competições. 
 
O Sistema 
14. Para ser aprovado pela IAAF, um Sistema deve 
ter sido testado e ter um certificado de precisão 
dentro de 4 anos da competição, incluindo as 
seguintes características: 
(a) O Sistema deve registrar a chegada através de 
uma câmera posicionada no prolongamento da linha 
de chegada produzindo uma combinação de 
imagens. 
(i) Para as competições definidas na Regra 1.1, esta 
combinação de imagens deve ser composta de pelo 
menos 1000 imagens por segundo. 
(ii) Para outras competições, esta combinação de 
imagens deve ser composta de pelo menos 100 
imagens por segundo. 
Em cada caso, a imagem deve ser sincronizada com 
uma escala de tempo uniformemente marcada em 
0.01 segundos. 
(b) O Sistema deve ser disparado automaticamente 
pelo sinal do Árbitro de Partida, de maneira que o 
tempo total entre a detonação na boca do cano do 
revólver ou sua indicação visual equivalente e o 
disparo do sistema de cronometragem seja 
constante e igual ou inferior a 0.001 segundos.  
15. De forma a confirmar se a câmera está 
corretamente alinhada e para facilitar a leitura do 
filme de Photo finish, a interseção das linhas das 
raias e da linha de chegada deverá ser pintada de 
preto de uma maneira adequada. Qualquer desenho 
dessa natureza deve somente estar limitado à 
interseção, por não mais de 20 mm acima, e não se 
estender antes, até a borda principal da linha de 
chegada. Marcas pretas similares podem ser 
colocadas em cada lado da intersecção de uma 
linha de pista apropriado e a linha de chegada para 
facilitar a leitura. 
16. A colocação dos atletas deve ser identificada na 
imagem por meio de um cursor assegurando a 
perpendicularidade entre a escala de tempo e a 
linha de leitura. 
17. O Sistema deve determinar e registrar 
automaticamente os tempos de chegada dos atletas 
e deve ser capaz de produzir uma imagem impressa 
que mostre o tempo de qualquer atleta. Além disso, 
o Sistema deve fornecer uma visão geral tabular que 
mostra o tempo de cada atleta. As alterações 
subsequentes de tempos determinados 
automaticamente ou manualmente de informações 

12. O Cronometrista Chefe, agindo de acordo com 
as Regras mencionadas acima, decidirá o tempo 
oficial para cada Atleta e entregará o resultado ao 
Secretário da Competição para publicação. 
 
O Sistema 
13. Para ser aprovado pela IAAF, um Sistema de 
Cronometragem Totalmente Automático de 
Photo Finish deve ter sido testado e ter um 
certificado de precisão dentro de 4 anos de 
competições, incluindo as seguintes características: 
(a) O Sistema deve registrar a chegada através de 
uma câmera posicionada no prolongamento da linha 
de chegada produzindo uma combinação de 
imagens. 
(i) Para as competições definidas na Regra 1.1, esta 
combinação de imagens deve ser composta de pelo 
menos 1000 imagens por segundo. 
(ii) Para outras competições, esta combinação de 
imagens deve ser composta de pelo menos 100 
imagens por segundo. 
Em cada caso, a imagem deve ser sincronizada com 
uma escala de tempo uniformemente marcada em 
0.01 segundos. 
(b) O Sistema deve ser disparado automaticamente 
pelo sinal do Árbitro de Partida, de maneira que o 
tempo total entre a detonação na boca do cano do 
revólver ou sua indicação visual equivalente e o 
disparo do sistema de cronometragem seja 
constante e igual ou inferior a 0.001 segundos.  
14. De forma a confirmar se a câmera está 
corretamente alinhada e para facilitar a leitura do 
filme de Photo finish, a interseção das linhas das 
raias e da linha de chegada deverá ser pintada de 
preto de uma maneira adequada. Qualquer desenho 
dessa natureza deve somente estar limitado à 
interseção, por não mais de 20 mm acima, e não se 
estender antes, até a borda principal da linha de 
chegada. Marcas pretas similares podem ser 
colocadas em cada lado da intersecção de uma 
linha de pista apropriado e a linha de chegada para 
facilitar a leitura. 
15. A colocação dos atletas deve ser identificada na 
imagem por meio de um cursor assegurando a 
perpendicularidade entre a escala de tempo e a 
linha de leitura. 
16. O Sistema deve determinar e registrar 
automaticamente os tempos de chegada dos atletas 
e deve ser capaz de produzir uma imagem impressa 
que mostre o tempo de qualquer atleta. Além disso, 
o Sistema deve fornecer uma visão geral tabular que 
mostra o tempo de cada atleta. As alterações 
subsequentes de tempos determinados 
automaticamente ou manualmente de informações 
(como hora de início, hora de término), devem ser 
indicadas pelo sistema automaticamente na escala 
de tempo da imagem impressa e a visão geral 
tabular. 
17.Um sistema que opera automaticamente ao final, 
mas não na partida, deve ser considerado para 
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(como hora de início, hora de término), devem ser 
indicadas pelo sistema automaticamente na escala 
de tempo da imagem impressa e a visão geral 
tabular. 
18. Um Sistema que opera automaticamente na 
saída ou na chegada, mas não em ambas, não será 
considerado como manual nem como totalmente 
automático e, portanto, não deverá ser usado para 
obter tempos oficiais. Neste caso, os tempos lidos 
na imagem não serão, sob qualquer circunstância, 
considerados como oficiais, mas a imagem pode ser 
usada como um apoio válido para determinar as 
posições e ajustar os intervalos de tempo entre os 
atletas. 
Nota: Se o mecanismo de cronometragem não é 
iniciado pelo sinal do Árbitro de Partida, a escala de 
tempos na imagem deve indicar esse fato 
automaticamente. 
 
Operação 
19. O Árbitro Chefe de Photo finish será responsável 
pelo funcionamento do Sistema. Antes do início da 
competição, ele reunirá a equipe técnica envolvida e 
se familiarizará com o equipamento, e verificará 
todas as configurações aplicáveis. Em cooperação 
com o Árbitro Geral e o Arbitro de Partida, ele fará 
um Teste de controle zero, antes do início de cada 
sessão, para assegurar que o equipamento é 
iniciado automaticamente pelo revólver do Árbitro de 
Partida dentro do limite identificado na Regra 165.14 
(b) (por exemplo igual a ou inferior a 1/1000 
segundo). Ele supervisionará o Teste do 
equipamento e assegurará que a câmera(s) esteja 
corretamente alinhada. 
20. Deverá haver pelo menos duas câmaras de 
photo finish em ação, uma de cada lado. 
Preferencialmente, estes sistemas de 
cronometragem devem ser tecnicamente 
independentes, por exemplo, com fontes de 
fornecimento de energia diferentes e gravando e 
recebendo o sinal do revólver do Árbitro de Partida, 
por equipamentos e cabeamentos separados. 
Nota: Quando duas ou mais câmeras de Photo finish 
forem usadas, uma deve ser designada como oficial 
pelo Delegado Técnico (ou Árbitro Internacional de 
Photo finish, quando nomeado) antes do início da 
competição. Os tempos e colocações fornecidos 
pelas imagens de outra(s) câmera(s) não deverão 
ser considerados, a menos que existem razões para 
duvidar da acurácia da câmera oficial ou se houver 
necessidade de uso de imagens suplementares 
para resolver dúvidas na ordem de chegada (por 
exemplo: Atletas total ou parcialmente obscurecidos 
na imagem pela câmera oficial). 
21. Em conjunto com os dois Assistentes, o Árbitro 
Chefe de Photo finish determinará os tempos dos 
Atletas e suas respectivas colocações. Ele 
assegurará que esses resultados estão 
corretamente inseridos no sistema de resultados da 

validar tempos manuais oficiais, desde que o 
sistema tenha sido disparado de acordo com a 
Regra 165.7 ou com precisão equivalente. A 
imagem pode ser usada como um suporte válido 
para determinar a ordem de chegada e ajustar o 
tempo de intervalo entre atletas. 
Nota: Se o mecanismo de temporização não for 
iniciado pelo sinal de partida, a escala de tempo na 
imagem indicará esse fato automaticamente. 
18. Um sistema que opera automaticamente na 
largada, mas não na chegada, não deve ser 
considerado para produzir nem tempos manuais 
nem totalmente automáticos e não deve, portanto, 
ser usado para obter tempos oficiais. 
19. Deverá haver pelo menos duas câmaras de 
photo finish em ação, uma de cada lado. 
Preferencialmente, estes sistemas de 
cronometragem devem ser tecnicamente 
independentes, por exemplo, com fontes de 
fornecimento de energia diferentes e gravando e 
recebendo o sinal do revólver do Árbitro de Partida, 
por equipamentos e cabeamentos separados. 
Nota: Quando duas ou mais câmeras de Photo finish 
forem usadas, uma deve ser designada como oficial 
pelo Delegado Técnico (ou Árbitro Internacional de 
Photo finish, quando nomeado) antes do início da 
competição. Os tempos e colocações fornecidos 
pelas imagens de outra(s) câmera(s) não deverão 
ser considerados, a menos que existem razões para 
duvidar da acurácia da câmera oficial ou se houver 
necessidade de uso de imagens suplementares 
para resolver dúvidas na ordem de chegada (por 
exemplo: Atletas total ou parcialmente obscurecidos 
na imagem pela câmera oficial). 
20. Em conjunto com os dois Assistentes, o Árbitro 
Chefe de Photo finish determinará os tempos dos 
Atletas e suas respectivas colocações. Ele 
assegurará que esses resultados estão 
corretamente inseridos no sistema de resultados da 
competição e encaminhados ao Secretário da 
Competição. 
21. Os tempos do Sistema de Photo finish serão 
considerados como oficiais a menos que, por 
alguma razão, o árbitro respectivo decida que eles 
estão obviamente incorretos. Se este for o caso, os 
tempos obtidos pelos cronometristas manuais, se 
possível ajustados com base nas informações das 
diferenças de tempo obtidos pela imagem do Foto-
Finish serão os oficiais. Tais resultados dos 
Cronometristas reservas devem ser indicados 
quando houver qualquer possibilidade de falha do 
sistema de cronometragem. 
22. Os tempos da fotografia do photo finish devem 
ser lidos e registrados da seguinte forma: 
(a) Para todas as corridas até e incluindo 10.000m, 
a menos que o tempo seja exatamente 0,01 
segundo, o tempo deve ser convertido e registrado 
para o próximo segundo mais longo 0,01 segundo, 
ex. 26:17.533 deve ser registrado como 26:17.54. 
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competição e encaminhados ao Secretário da 
Competição. 
22. Os tempos do Sistema de Photo finish serão 
considerados como oficiais a menos que, por 
alguma razão, o árbitro respectivo decida que eles 
estão obviamente incorretos. Se este for o caso, os 
tempos obtidos pelos cronometristas manuais, se 
possível ajustados com base nas informações das 
diferenças de tempo obtidos pela imagem do Foto-
Finish serão os oficiais. Tais resultados dos 
Cronometristas reservas devem ser indicados 
quando houver qualquer possibilidade de falha do 
sistema de cronometragem. 
23. Os tempos da fotografia do photo finish devem 
ser lidos e registrados da seguinte forma: 
(a) Para todas as corridas até e incluindo 10.000m, 
a menos que o tempo seja exatamente 0,01 
segundo, o tempo deve ser convertido e registrado 
para o próximo segundo mais longo 0,01 segundo, 
ex. 26:17.533 deve ser registrado como 26:17.54. 
(b) Para todas as corridas na pista com mais de 
10.000 m, todos os tempos não terminando em dois 
zeros devem ser convertidos e registrados para o 
próximo 0,1 segundo, ex. 59:26.322 deve ser 
registrado como 59:26.4. 
(c) Para todas as corridas realizadas parcial ou 
totalmente fora do estádio, todos os tempos que não 
terminem em três zeros devem ser convertidos e 
registrados para o segundo inteiro mais longo, ex. 
2:09:44.322 deve ser registrado 2:09:45. 
 
Sistema de Cronometragem por Tansponders 
(Chip) 
24. O uso de sistemas de cronometragem de 
transponders (chip) que cumprem as Regras da 
IAAF e nos eventos realizados sob a Regra 230 
(corridas não realizadas completamente em 
estádio), 240, 250, 251 e 252 são permitidos desde 
que: 
(a) Nenhum dos equipamentos utilizados na 
largada, ao longo do percurso ou na linha de 
chegada se constitua em significante obstáculo ou 
barreira ao progresso de um Atleta. 
(b) O peso do chip e seu modo de colocação ou 
desgaste pelo Atleta, não sejam significantes. 
(c) O Sistema seja iniciado pelo revólver do Árbitro 
de Partida ou sincronizado com o sinal de partida. 
(d) O Sistema não requer qualquer ação por um 
Atleta durante a competição, na chegada ou em 
qualquer estágio, no processamento do resultado. 
(e) Para todas as corridas, o tempo deverá ser 
convertido para 0.1 segundo e registrado para o 
segundo inteiro. Todos os tempos lidos que não 
terminarem em zero deverão ser convertidos e 
registrados para o próximo segundo inteiro superior, 
ex. 2:09:44.3 deverá ser registrado como 2:09:45. 
(f) Embora a determinação da ordem e dos horários 
de chegada possa ser considerado oficial, as 
Regras 164.2 e 165.2 devem ser aplicadas onde 
necessário. 

(b) Para todas as corridas na pista com mais de 
10.000 m, todos os tempos não terminando em dois 
zeros devem ser convertidos e registrados para o 
próximo 0,1 segundo, ex. 59:26.322 deve ser 
registrado como 59:26.4. 
(c) Para todas as corridas realizadas parcial ou 
totalmente fora do estádio, todos os tempos que não 
terminem em três zeros devem ser convertidos e 
registrados para o segundo inteiro mais longo, ex. 
2:09:44.322 deve ser registrado 2:09:45. 
 
Sistema de Cronometragem por Tansponders 
(Chip) 
23. O uso de sistemas de cronometragem de 
transponders (chip) que cumprem as Regras da 
IAAF e nos eventos realizados sob a Regra 230 
(corridas não realizadas completamente em 
estádio), 240, 250, 251 e 252 são permitidos desde 
que: 
(c) Nenhum dos equipamentos utilizados na 
largada, ao longo do percurso ou na linha de 
chegada se constitua em significante obstáculo ou 
barreira ao progresso de um Atleta. 
(d) O peso do chip e seu modo de colocação ou 
desgaste pelo Atleta, não sejam significantes. 
(c) O Sistema seja iniciado pelo revólver do Árbitro 
de Partida ou sincronizado com o sinal de partida. 
(d) O Sistema não requer qualquer ação por um 
Atleta durante a competição, na chegada ou em 
qualquer estágio, no processamento do resultado. 
(e) Para todas as corridas, o tempo deverá ser 
convertido para 0.1 segundo e registrado para o 
segundo inteiro. Todos os tempos lidos que não 
terminarem em zero deverão ser convertidos e 
registrados para o próximo segundo inteiro superior, 
ex. 2:09:44.3 deverá ser registrado como 2:09:45. 
(f) Embora a determinação da ordem e dos horários 
de chegada possa ser considerado oficial, as 
Regras 164.2 e 165.2 devem ser aplicadas onde 
necessário. 
Nota: O tempo oficial será o tempo corrido entre o 
tiro do revólver de partida e a chegada do Atleta na 
linha de chegada mais próxima da linha de largada. 
Entretanto, o tempo decorrido entre um Atleta 
cruzando a linha de largada e chegada pode ser 
informado a ele, mas não será considerado um 
tempo oficial. 
(g) Quando a determinação da ordem de chegada e 
os tempos podem ser considerados oficiais, as 
Regras 164.2 e 165.2 podem ser aplicadas quando 
necessário. 
Nota: Recomenda-se que os árbitros e/ou registros 
em vídeo sejam também providenciados para ajudar 
na determinação da ordem de chegada e a 
identificação dos atletas. 
 
24. O Árbitro Chefe de Cronometragem com 
Transponder (Chip) será o responsável pelo 
funcionamento do Sistema. Antes do início da 
competição, ele reunirá o Pessoal técnico envolvido 
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Nota: O tempo oficial será o tempo corrido entre o 
tiro do revólver de partida e a chegada do Atleta na 
linha de chegada mais próxima da linha de largada. 
Entretanto, o tempo decorrido entre um Atleta 
cruzando a linha de largada e chegada pode ser 
informado a ele, mas não será considerado um 
tempo oficial. 
(g) Quando a determinação da ordem de chegada e 
os tempos podem ser considerados oficiais, as 
Regras 164.2 e 165.2 podem ser aplicadas quando 
necessário. 
Nota: Recomenda-se que os árbitros e/ou registros 
em vídeo sejam também providenciados para ajudar 
na determinação da ordem de chegada e a 
identificação dos atletas. 
25. O Árbitro Chefe de Cronometragem com 
Transponder (Chip) será o responsável pelo 
funcionamento do Sistema. Antes do início da 
competição, ele reunirá o Pessoal técnico envolvido 
e se familiarizará com o equipamento. Ele 
supervisionará o Teste do equipamento e 
assegurará que a passagem do chip pela linha de 
chegada registrará o tempo de chegada do Atleta. 
Juntamente com o Árbitro-geral, ele assegurará, 
quando necessário, o requerido no dispositivo da 
Regra 165.24(f). 

e se familiarizará com o equipamento. Ele 
supervisionará o Teste do equipamento e 
assegurará que a passagem do chip pela linha de 
chegada registrará o tempo de chegada do Atleta. 
Juntamente com o Árbitro-geral, ele assegurará, 
quando necessário, o requerido no dispositivo da 
Regra 165.24(f). 
 

 
Justificativa: 
Excluindo o antigo item 13, evita-se inconsistência com outras regras que contemplem outros 
sistemas. 
Alterando-se os textos dos novos itens 17 e 18, reconhece-se que o disparo manual de um Sistema 
de cronometragem eletrônica, mas que produza imagens de chegada, é realmente tão preciso, se 
não mais que os tempos manuais. 
 
- REGRA 166 – Seriação, Sorteios e Qualificações em Provas de Pista 
 
Alteração: 
Adicionada nota e alteradas as tabelas consultivas no site da IAAF. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
Progressão 
8. Em todas as fases preliminares, salvo disposição 
em contrário por tabelas alternativas permitidas na 
regra 166.2, pelo menos o primeiro e o segundo 
colocados de cada série devem participar das séries 
seguintes, recomendando-se que, onde possível, 
pelo menos três de cada série sejam qualificados. 
Exceto quando se aplica a Regra 167, qualquer 
outro Atleta pode qualificar-se por colocação ou por 
tempo de acordo com a Regra 166.2, o regulamento 
específico da competição, ou conforme determinado 
pelo(s) Delegado(s) Técnico(s). Quando os Atletas 
forem classificados de acordo com os seus tempos, 
somente um sistema de cronometragem pode ser 
aplicado.  

 

Progressão à próxima fase 
8. Em todas as fases eliminatórias, salvo 
disposição em contrário por tabelas alternativas 
permitidas na regra 166.2, pelo menos o primeiro e 
o segundo colocados de cada série devem participar 
das séries seguintes, recomendando-se que, onde 
possível, pelo menos três de cada série sejam 
qualificados. 
Exceto quando se aplica a Regra 167, qualquer 
outro Atleta pode qualificar-se por colocação ou por 
tempo de acordo com a Regra 166.2, o regulamento 
específico da competição, ou conforme determinado 
pelo(s) Delegado(s) Técnico(s). Quando os Atletas 
forem classificados de acordo com os seus tempos, 
somente um sistema de cronometragem pode ser 
aplicado.  
Nota: Em corridas acima de 800 metros realizadas 
em mais de uma série, recomenda-se que apenas 
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um pequeno número de atletas se qualifique por 
tempo. 

 
Justificativa: 
Para garantir maior equidade entre eliminatórias e semifinais de corridas de meio-fundo e fundo. 
 
- REGRA 168 – Corridas com Barreiras 
 
Alteração: 
Substitui as Regras 168.6 e 168.7 pela 168.6 proposta ao Conselho com nova redação, renumera 
e altera de acordo com o texto das recomendações no livro de Regras em inglês. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
6. Todas as corridas devem ser disputadas em raias 
marcadas e cada Atleta deverá manter-se e passar 
sobre as barreiras em sua própria raia durante todo 
o percurso, exceto conforme o previsto na Regra 
163.4. A menos que não haja nenhum efeito ou 
obstrução sobre qualquer outro atleta (s) na corrida, 
e a Regra 168.7 (a) não sofreu uma violação de um 
atleta também será desqualificado se ele derrubar, 
direta ou indiretamente, ou deslocar 
significativamente uma barreira obstáculo em outra 
raia. 
7. Cada Atleta saltará cada barreira. A falha em 
assim fazê-lo resultará em desqualificação. Além 
disso, um Atleta será desqualificado se ele: 
(a) passar seu pé ou perna abaixo do plano 
horizontal da parte superior de alguma barreira, no 
momento da passagem, em ambos os lados. 
(b) na opinião do Árbitro Geral derrubar, 
deliberadamente, qualquer barreira. 
Nota: desde que essa Regra seja observada de 
outra forma e a barreira não seja deslocada ou a sua 
altura baixou de qualquer maneira, incluindo inclinar 
em qualquer direção, um atleta pode superar o 
obstáculo de qualquer maneira. 
8. Exceto como especificado na Regra 168.7(b), a 
queda de barreiras não resultará em desqualificação 
nem o impedirá de estabelecer um recorde. 

 

6. Todas as corridas devem ser disputadas em raias 
marcadas e cada Atleta deverá manter-se e passar 
sobre as barreiras em sua própria raia durante todo 
o percurso, exceto conforme o previsto na Regra 
163.4.  
Além disso, um Atleta será desqualificado se: 
(a) passar seu pé ou perna abaixo do plano 
horizontal da parte superior de alguma barreira, no 
momento da passagem, em qualquer dos lados; ou 
(b) derrubar ou deslocar qualquer barreira com sua 
mão, corpo ou parte anterior do membro inferior da 
perna dianteira; 
(c) derrubar direta ou indiretamente ou deslocar uma 
barreira em sua raia ou em outra raia de tal maneira 
que haja efeito ou obstrução sobre qualquer outro(s) 
atleta(s) na corrida e / ou outra regra também tenha 
sido violada. 
Nota: Desde que esta Regra seja observada de 
outra forma e a barreira não tenha sido deslocada 
nem a sua altura diminua de qualquer maneira, 
incluindo a inclinação em qualquer direção, um 
atleta poderá ultrapassar a barreira de qualquer 
maneira. 
7. Exceto conforme disposto nas Regras 168.6 e 
168.7, a derrubada de barreiras não deve resultar 
em desqualificação nem impedir que um recorde 
seja obtido. 

 

 
Justificativa: 
Tornar o requisito mais claro e eliminar a subjetividade. 
 
- REGRA 169 – Corridas com Obstáculos 
 
Alteração: 
Atualização de redação do item 5, com informação da nova altura para a prova masculina da 
categoria Sub-18. 
Atualização de redação do item 6, com informação da nova altura para a prova masculina da 
categoria Sub-18. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de abril de 2020 
5. Os obstáculos devem ter 0.914m para provas 
masculinas e 0.762m para provas femininas (± 3mm 
ambos) de altura e, pelo menos 3.94m de largura. A 

5. Os obstáculos devem ter 0.914m ± 0.003m de 
altura para provas para homens das categorias 
adulto e Sub-20, 0.838m ± 0.003m de altura para 
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seção superior do travessão, inclusive do obstáculo 
do fosso, deve ser um quadrado de 0.127m de lado. 
Cada obstáculo deve pesar entre 80kg e 100kg. 
Cada obstáculo deverá ter em cada lado uma base 
de 1,2m a 1,4m de comprimento. (Ver figura 169a). 
O obstáculo no fosso deve ter 3,66m ± 0,02m de 
largura, e deve ser fixado firmemente no solo, de 
maneira que nenhum movimento horizontal seja 
possível. 
As barras superiores serão pintadas com faixas em 
branco e preto, ou em outras cores fortemente 
contrastantes (e também em contraste com o 
ambiente), de tal modo que as faixas mais claras, 
que terão o comprimento de 0.225m no mínimo, 
fiquem nas extremidades. 
O obstáculo deve ser colocado na pista de forma 
que pelo menos 0.30m de seu travessão superior 
penetre no campo pela borda interna da pista. 
Nota: Recomenda-se que o primeiro obstáculo a ser 
transposto tenha no mínimo 5m de largura. 
6. O fosso d’água, incluindo o obstáculo, deve ter 
3.66m (± 0,02m) de comprimento e o tanque deve 
ter 3,66m (± 0,02m) de largura.  
O fundo do tanque deve consistir de um 
revestimento sintético, ou esteira, de uma espessura 
suficiente para assegurar uma queda segura, e 
permitir maior firmeza nos sapatos de pregos. A 
profundidade do fosso mais próximo ao obstáculo 
deve ser de 0.70m por 0.30m aproximadamente. 
Deste ponto em diante, o fundo deve ter uma 
inclinação uniforme até o nível da pista no lado mais 
distante do tanque. No início da corrida, a superfície 
de água deve estar nivelada com a superfície da 
pista dentro da margem de 20mm. 
Nota: A profundidade da água do tanque a partir do 
nível da superfície deve ser reduzida de 0.70m até 
0.50m. A inclinação uniforme da parte mais baixa da 
água (12.4º±1º) será mantida como mostrado na 
Figura 169b. Recomenda-se que todos os novos 
tanques sejam construídos com a nova 
profundidade deste a superfície. 

prova para homens da categoria Sub-18 e 0.762m 
± 0.003m para provas para mulheres e, pelo menos 
3.94m de largura. A seção superior do travessão, 
inclusive do obstáculo do fosso, deve ser um 
quadrado de 0.127m de lado. 
Cada obstáculo deve pesar entre 80kg e 100kg. 
Cada obstáculo deverá ter em cada lado uma base 
de 1,2m a 1,4m de comprimento. (Ver figura 169a). 
O obstáculo no fosso deve ter 3,66m ± 0,02m de 
largura, e deve ser fixado firmemente no solo, de 
maneira que nenhum movimento horizontal seja 
possível. 
As barras superiores serão pintadas com faixas em 
branco e preto, ou em outras cores fortemente 
contrastantes (e também em contraste com o 
ambiente), de tal modo que as faixas mais claras, 
que terão o comprimento de 0.225m no mínimo, 
fiquem nas extremidades. 
O obstáculo deve ser colocado na pista de forma 
que pelo menos 0.30m de seu travessão superior 
penetre no campo pela borda interna da pista. 
Nota: Recomenda-se que o primeiro obstáculo a ser 
transposto tenha no mínimo 5m de largura. 
6. O fosso d’água, incluindo o obstáculo, deve ter 
3.66m (± 0,02m) de comprimento e o tanque deve 
ter 3,66m (± 0,02m) de largura. 
O fundo do tanque deve consistir de um 
revestimento sintético, ou esteira, de uma espessura 
suficiente para assegurar uma queda segura, e 
permitir maior firmeza nos sapatos de pregos. A 
profundidade do fosso mais próximo ao obstáculo 
deve ser de 0.50m ± 0,05m por 1.20m 
aproximadamente. Deste ponto em diante, o fundo 
deve ter uma inclinação uniforme até o nível da pista 
no lado mais distante do tanque. No início da 
corrida, a superfície de água deve estar nivelada 
com a superfície da pista dentro da margem de 
20mm. 
Nota: Os fossos com as dimensões especificadas 
nas Regras 2018-2019 permanecem aceitáveis. 

 
Justificativa: 
Para providenciar uma melhor transição para os Atletas homens da categoria o Sub-18 e para criar 
consistência com a altura dos obstáculos. 
Não há custo significativo para adaptar o equipamento existente. Será necessário somente fazer 
um furo em cada barra vertical a meio caminho entre os orifícios existentes nas bases dos 
obstáculos. 
Com relação a construção do fosso nas novas especificações, não foram apresentadas justificativas 
para isto. 
 
- REGRA 181 – Condições Gerais (Saltos Verticais) 
 
Alteração: 
Atualização da redação do item 6. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
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Medidas das Alturas 
5. Todas as medidas devem ser feitas em 
centímetros redondos perpendicularmente do piso à 
parte mais baixa do lado superior da barra.  

Medidas das Alturas 
5. Todas as medidas devem ser feitas em 
centímetros redondos perpendicularmente do piso à 
parte mais baixa do lado superior da barra 

6. Qualquer medida de uma nova altura deve ser 
feita antes dos Atletas iniciarem suas tentativas em 
tal altura. Em todos os casos de recordes, os 
Árbitros devem verificar a medida quando a barra é 
colocada na altura do recorde e eles devem checar 
novamente a medida antes de cada tentativa 
subsequente se a barra for tocada desde a última 
medição. 
 

6. Qualquer medida de uma nova altura deve ser 
feita antes dos Atletas iniciarem suas tentativas 
em tal altura. A aferição/mensuração da altura da 
barra deve ser realizada se a barra foi 
substituída. Em todos os casos de recordes, os 
Árbitros devem verificar a medida quando a 
barra é colocada na altura do recorde e eles 
devem checar novamente a medida antes de 
cada tentativa subsequente se a barra for tocada 
desde a última medição. 

 
Justificativa: 
Não foram apresentadas justificativas para isto. 
 
- REGRA 182 – Salto em Altura 
 
Alteração: 
Atualização da redação do item 4 e inclusão de nota. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
O Corredor e a Área de Impulsão 
4. A inclinação máxima do corredor nos últimos 15m 
do corredor e da área de impulsão, não deverá 
exceder de 1:250 (0.4%) no sentido de qualquer raio 
do centro da área semicircular entre os postes e ter 
um raio mínimo especificado na Regra 182.3 A área 
de queda deve ser colocada de forma que a 
aproximação do Atleta seja acima da inclinação. 

 

O Corredor e a Área de Impulsão 
4. A inclinação máxima, do corredor nos últimos 15m 
do corredor e da área de impulsão, não deverá 
exceder de 1:167 (0.6%) no sentido de qualquer raio 
do centro da área semicircular entre os postes e 
deve ter um raio mínimo especificado na Regra 
182.3 A área de queda deve ser colocada de tal 
forma que a aproximação do Atleta seja acima da 
inclinação. 
Nota: Corredores e áreas de impulsão especificadas 
nas Regras 2018-2019 permanecem aceitáveis. 

 
Justificativa: 
Reduzir o acúmulo de água nas áreas de corrida e impulsão. 
 

- REGRA 184 – Condições Gerais (Saltos Horizontais) 
 
Alteração: 
Atualização e correção do texto, inclusão de nota no item 3 e renumeradas a sequência das regras. 
Alteração da figura 184a do livro de Regras. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2020 
Tábua de Impulsão 
3. A impulsão deverá ser marcada por uma tábua 
enterrada no mesmo nível do corredor e a superfície 
da área de queda. A borda da tábua que está mais 
próxima da área de queda será a linha de impulsão. 
Imediatamente após a linha de impulsão deverá ser 
colocada uma placa indicativa de plasticina para 
assistência aos Árbitros. 
4. A tábua de impulsão deverá ser retangular, feita 
de madeira ou outro material rígido apropriado no 
qual os pregos dos sapatos dos Atletas se prendem 

Tábua de Impulsão 
3. A impulsão deverá ser marcada por uma tábua 
enterrada no mesmo nível do corredor e a superfície 
da área de queda. A borda da tábua que está mais 
próxima da área de queda será a linha de impulsão. 
Imediatamente após a linha de impulsão poderá ser 
colocada uma placa indicativa de plasticina para 
assistência aos Árbitros. 
Nota: Na construção da pista e/ou tábua de 
impulsão havia anteriormente uma disposição 
para a colocação de uma placa indicadora de 



 
 
 

 
       26 

 

e não escorregam e deve medir 1.22m ±0.01m de 
comprimento, 0.20m ±0.002m de largura e não mais 
de 0.10m de profundidade. Ela deve ser branca. 
5. A Tábua indicativa de plasticina deve consistir de 
uma placa rígida, com 0.10m ±0.002m de largura e 
1.22m ±0.01m de comprimento, feita de madeira ou 
qualquer outro material apropriado e deve ser 
pintada com uma cor contrastante da tábua de 
impulsão. Quando possível, a plasticina dever ter 
uma terceira cor contrastante. A tábua deverá ser 
montada em um recesso ou gaveta no corredor, ao 
lado da tábua de impulsão mais próximo da área de 
queda. A superfície deverá ser elevada do nível da 
tábua de impulsão a uma altura de 7mm ± 1mm. As 
bordas deverão também ser inclinadas a um ângulo 
de 45º com a borda mais próxima do corredor, 
coberta com uma camada de plasticina ao longo de 
seu comprimento com 1mm de espessura ou será 
cortada de modo que o recesso, quando preenchido 
com plasticina possa inclinar a um ângulo de 45º 
(ver Figura 184a). 
A parte superior da tábua indicadora deverá ser 
coberta por uma camada de plasticina nos 
primeiros10mm aproximadamente e ao longo de 
todo seu comprimento. 
Quando montada na depressão, o conjunto deve ser 
suficientemente rígido para suportar toda a força do 
impulso do pé do Atleta. 
A superfície da tábua abaixo da plasticina deverá ser 
de um material ao qual se agarrem os pregos das 
sapatilhas, não podendo ser escorregadio. 
A camada de plasticina poderá ser alisada por meio 
de um rolo ou espátula de forma adequada para 
remover as marcas deixadas pelos pés dos Atletas. 
Nota: Será considerado muito útil se ter várias 
tábuas de reposição de plasticina disponíveis, de 
maneira que enquanto a marca dos pés esteja 
sendo eliminada, a competição não seja atrasada. 
 

 

plasticina. Se essa placa não for utilizada, esse 
espaço previsto para a mesma deve ser 
preenchido por uma placa de vedação nivelada 
com a borda da tábua de impulsão. 
4. A tábua de impulsão deverá ser retangular, feita 
de madeira ou outro material rígido apropriado no 
qual os pregos dos sapatos dos Atletas se prendem 
e não escorregam e deve medir 1.22m ±0.01m de 
comprimento, 0.20m ±0.002m de largura e não mais 
de 0.10m de profundidade. Ela deve ser branca. 
Para garantir que a linha de impulsão esteja 
claramente distinguível e em contraste com a 
tábua de impulsão, o solo imediatamente além 
da linha de decolagem deve ter uma cor diferente 
de branco. 
5. O uso de vídeo ou outra tecnologia, para 
auxiliar os árbitros na aplicação da Regra 185.1, 
é fortemente recomendado em todos os níveis 
de competição. No entanto, se nenhuma 
tecnologia estiver disponível, uma placa 
indicadora de plasticina ainda pode ser usada. 
Tábua indicadora de plasticina deve consistir de 
uma placa rígida, com 0.10m ±0.002m de largura e 
1.22m ±0.01m de comprimento, feita de madeira ou 
qualquer outro material apropriado e deve ser 
pintada com uma cor contrastante da tábua de 
impulsão. Quando possível, a plasticina dever ter 
uma terceira cor contrastante. A tábua deverá ser 
montada em um recesso ou gaveta no corredor, ao 
lado da tábua de impulsão mais próximo da área de 
queda. A superfície deverá ser elevada do nível da 
tábua de impulsão a uma altura de 7mm ± 1mm. As 
bordas devem ser cortadas de modo que o recesso, 
quando preenchido com plasticina, a superfície da 
plasticina mais próxima da linha de impulsão deve 
estar em um ângulo de 90° (ver Figura 184a). 
Quando montada na depressão (recesso), toda a 
montagem deve ser suficientemente rígida para 
suportar toda a força do pé do atleta. 
A superfície da tábua abaixo da plasticina deve ser 
de um material no qual os pregos da sapatilha de um 
atleta agarrem e não derrapem. 
A plasticina pode ser preparada por meio de um rolo 
ou raspador de forma adequada para remover a 
pegada de um atleta. 

 
Justificativa: 
Em consequência da alteração da Regra 185.1. 
 
- REGRA 185 – Salto em Distância 
 
Alteração: 
Atualização do texto da letra (a) do item 1. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2020 
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A Competição 
1. Um Atleta falha se: 
(a) ao dar impulsão ele toca o solo (incluindo 
qualquer parte da tábua de plasticina) além da linha 
de impulsão com qualquer parte de seu corpo, quer 
passe correndo sem saltar quer no ato de saltar; ou  

 

A Competição 
1. Um atleta falha se: 
(a) ao dar impulsão (durante a decolagem), rompe o 
plano vertical da linha de impulsão (decolagem) com 
qualquer parte do pé ou sapato, quer passe 
correndo sem saltar ou no ato de saltar; ou 
 

 
Justificativa: 
Para determinar uma falha no salto em distância ou no salto triplo, de forma que fique mais 
compreensível para os espectadores e mais simples para determinar em todos os níveis da 
competição; esta alteração entrará em vigor a partir de 1º de novembro de 2020. 
 
- REGRA 187 – Condições Gerais (Lançamentos) 
 
Alteração: 
Inclusão de texto no item 2. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
2. Exceto como descrito abaixo, todos os 
implementos devem ser fornecidos pelo Comitê 
Organizador. O(s) Delegado(s) Técnico(s) podem, 
baseados nos regulamentos técnicos pertinentes a 
cada competição, permitir que Atletas utilizem seus 
próprios implementos ou aqueles fornecidos por um 
fornecedor, desde que tais implementos sejam 
certificados pela IAAF, conferidos e marcados como 
aprovado pelo Comitê Organizador antes da 
competição e estar disponível a todos os Atletas. 
Tais implementos não serão aceitos se o mesmo 
modelo já está na lista daqueles fornecidos pelo 
Comitê Organizador. 
Nota: Para fins de aceitação como implementos 
pessoais, os implementos "certificados pela IAAF" 
podem incluir modelos mais antigos que 
anteriormente possuíam um certificado, mas já não 
estavam em produção. 

2. Exceto como descrito abaixo, todos os 
implementos devem ser fornecidos pelo Comitê 
Organizador. O(s) Delegado(s) Técnico(s) podem, 
baseados nos regulamentos técnicos pertinentes a 
cada competição, permitir que Atletas utilizem seus 
próprios implementos ou aqueles fornecidos por um 
fornecedor, desde que tais implementos sejam 
certificados pela IAAF, conferidos e marcados como 
aprovado pelo Comitê Organizador antes da 
competição e estar disponível a todos os Atletas. 
Tais implementos não serão aceitos se o mesmo 
modelo já está na lista daqueles fornecidos pelo 
Comitê Organizador. 
A menos que o Coordenador Técnico decida de 
outra forma, não mais que dois implementos 
podem ser submetidos por qualquer atleta para 
qualquer evento de lançamento em que ele 
esteja competindo. 
Nota: Para fins de aceitação como implementos 
pessoais, os implementos "certificados pela IAAF" 
podem incluir modelos mais antigos que 
anteriormente possuíam um certificado, mas já não 
estavam em produção. 

 
Justificativa: 
Fornecer um limite razoável para o número de implementos pessoais que cada atleta pode submeter 
para a prova, a menos que seja útil para a competição aceitar mais, conforme determinado pelo 
Coordenador Técnico. 
 
- REGRA 190 – Gaiola do Disco 
 
Alteração: 
Inclusão da nota (ii) no item 1, alteração de texto na nota (ii) no item 3 e renumeração de itens. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
1. Todos os lançamentos do disco devem ser 
efetuados dentro de uma proteção ou gaiola para 
garantir a segurança dos espectadores, árbitros e 

1. Todos os lançamentos do disco devem ser 
efetuados dentro de uma proteção ou gaiola para 
garantir a segurança dos espectadores, árbitros e 
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Atletas. A gaiola especificada nesta Regra deve ser 
usada quando a prova é realizada em uma área 
onde outras provas estão sendo realizadas ao 
mesmo tempo ou quando o evento é realizado fora 
da arena com espectadores presentes. Onde isso 
não se aplicar, e especialmente em áreas de 
treinamento, podem ser usadas construções mais 
simples que sejam satisfatórias. Mediante 
solicitação, os órgãos nacionais ou escritório da 
IAAF poderão oferecer orientações. 
Nota: A proteção para o lançamento do martelo 
especificada na Regra 192 pode também ser usada 
para o lançamento do disco, quer instalando círculos 
concêntricos de 2,135/2,50m, ou usando uma 
ampliação daquela gaiola com um segundo círculo 
do disco a frente do círculo do martelo. 
2. A gaiola deve ser desenhada, construída e 
conservada para ser capaz de suportar o impacto de 
um disco de 2 kg movendo-se a uma velocidade de 
até 25m/s. A disposição deve ser tal que não haja 
perigo de ricochete ou retorno sobre o Atleta, ou 
saída sobre a parte superior da gaiola. Podem ser 
usados quaisquer tipos de construção para as 
proteções, desde que satisfaçam as exigências 
desta Regra. 
3. A gaiola deve ter a forma de um “U” plano, como 
mostra a Figura 190. A abertura de saída deve ter 
6m e estar distante 7m à frente do centro do círculo.  
Os pontos extremos da abertura de saída de 6m 
será a extremidade interna da rede da gaiola. A 
altura dos painéis da rede ou redes drapeadas no 
ponto mais baixo devem ser de pelo menos 4m e 
deve ser 6m para os 3m mais próximos da frente da 
gaiola em cada lado. [a partir de 1 de janeiro de 
2020]. 
Devem ser tomadas precauções quanto à 
construção a fim de impedir que o disco passe pelos 
pontos de articulação dos painéis, fure a rede ou 
passe por baixo dela. 
Nota (i): A disposição dos painéis ou rede na parte 
de trás não é importante desde que a rede esteja 
colocada a no mínimo 3,00m do centro do círculo. 
Nota (ii): Desenhos inovadores que ofereçam o 
mesmo grau de proteção e não aumentem a zona 
de perigo comparado aos desenhos convencionais 
podem ser certificados pela IAAF. 
Nota (iii) O lado da gaiola particularmente ao longo 
da pista deve ser estendido e/ou aumentado em 
altura de modo a promover uma proteção maior aos 
Atletas que estejam competindo na pista próxima 
durante uma prova de disco.  
4. A rede para a gaiola pode ser confeccionada com 
corda de fibra natural ou sintética apropriada ou, 
alternativamente, arame de aço de alta ou média 
tensão. As malhas da rede devem ter, no máximo, 
50mm quando for usado o arame e 44mm para a 
corda.  
Nota: Maiores especificações sobre a rede e 
procedimentos de inspeção de segurança estão 

Atletas. A gaiola especificada nesta Regra deve ser 
usada quando a prova é realizada em uma área 
onde outras provas estão sendo realizadas ao 
mesmo tempo ou quando o evento é realizado fora 
da arena com espectadores presentes. Onde isso 
não se aplicar, e especialmente em áreas de 
treinamento, podem ser usadas construções mais 
simples que sejam satisfatórias. Mediante 
solicitação, a Federação Nacional ou escritório da 
IAAF poderão oferecer orientações. 
Nota (i): A proteção para o lançamento do martelo 
especificada na Regra 192 pode também ser usada 
para o lançamento do disco, quer instalando círculos 
concêntricos de 2,135/2,50m, ou usando uma 
ampliação daquela gaiola com um segundo círculo 
do disco a frente do círculo do martelo. 
Nota (ii): As portas da gaiola do lançamento do 
martelo podem ser usadas quando a gaiola 
estiver sendo usada para lançamento do disco 
para limitar as zonas de perigo. 
2. A gaiola deve ser desenhada, construída e 
conservada para ser capaz de suportar o impacto de 
um disco de 2 kg movendo-se a uma velocidade de 
até 25m/s. A disposição deve ser tal que não haja 
perigo de ricochete ou retorno sobre o Atleta, ou 
saída sobre a parte superior da gaiola. Podem ser 
usados quaisquer tipos de construção para as 
proteções, desde que satisfaçam as exigências 
desta Regra. 
3. A gaiola deve ter a forma de um “U” plano, como 
mostra a Figura 190. A abertura de saída deve ter 
6m e estar distante 7m à frente do centro do círculo.  
Os pontos extremos da abertura de saída de 6m 
será a extremidade interna da rede da gaiola. A 
altura dos painéis da rede ou redes drapeadas no 
ponto mais baixo devem ser de pelo menos 4m e 
deve ser 6m para os 3m mais próximos da frente da 
gaiola em cada lado. [a partir de 1 de janeiro de 
2020]. 
Devem ser tomadas precauções quanto à 
construção a fim de impedir que o disco passe pelos 
pontos de articulação dos painéis, fure a rede ou 
passe por baixo dela. 
Nota (i): A disposição dos painéis ou rede na parte 
de trás não é importante desde que a rede esteja 
colocada a no mínimo 3,00m do centro do círculo. 
Nota (ii): Desenhos inovadores que ofereçam o 
mesmo ou melhorem grau de proteção e não 
aumentem a zona de perigo comparado aos 
desenhos convencionais podem ser certificados 
pela IAAF. 
Nota (iii) O lado da gaiola particularmente ao longo 
da pista deve ser estendido e/ou fornecido com as 
portas e/ou aumentado em altura de modo a 
promover uma proteção maior aos Atletas que 
estejam competindo na pista próxima durante uma 
prova de disco.  

4. A rede para a gaiola pode ser confeccionada com 
corda de fibra natural ou sintética apropriada ou, 
alternativamente, arame de aço de alta ou média 
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disponíveis no Manual de Construção de Pistas da 
IAAF. 
5. O setor de maior perigo para o lançamento do 
disco com essa gaiola é de aproximadamente 69º, 
para lançadores canhotos ou destros na mesma 
competição (calculado assumindo que o disco é 
liberado de um círculo circunscrito de 1,5 m de raio). 
A posição e o alinhamento da gaiola no campo de 
competição é, portanto, crítico para o seu uso 
seguro. 
Nota: O método utilizado para determinar a zona de 
perigo está ilustrado na Figura 190. 
 

tensão. As malhas da rede devem ter, no máximo, 
50mm quando for usado o arame e 44mm para a 
corda.  
Nota: Maiores especificações sobre a rede e 
procedimentos de inspeção de segurança estão 
disponíveis no Manual de Construção de Pistas da 
IAAF. 
5. O setor de maior perigo para o lançamento do 
disco com essa gaiola é de aproximadamente 69º, 
para lançadores canhotos ou destros na mesma 
competição (calculado assumindo que o disco é 
liberado de um círculo circunscrito de 1,5 m de raio). 
A posição e o alinhamento da gaiola no campo de 
competição é, portanto, crítico para o seu uso 
seguro. 
Nota: O método utilizado para determinar a zona de 
perigo está ilustrado na Figura 190. 
 

 
Justificativa: 
Houve muitos incidentes com relação ao lançamento de disco devido às amplas zonas de perigo. 
 
- REGRA 230 – Marcha Atlética 
 
Alteração: 
Alteração de texto no na letra (c) do item 7 e no item 8. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
 
Desqualificação 
7. (a) Exceto conforme previsto na Regra 230.7 (c), 
quando três cartões vermelhos de três árbitros 
diferentes são enviados ao Árbitro Chefe, o Atleta 
será desqualificado e informado de sua 
desqualificação pelo Árbitro Chefe ou seu assistente 
mostrando a plaqueta vermelha. A ausência da 
notificação não implicará na colocação do Atleta 
desqualificado no resultado final. 
(b) Em todas as competições segundo as Regras 
1.1(a), (b), (c) ou (e), em nenhuma circunstância 
cartões vermelhos de dois Árbitros de mesma 
nacionalidade tem o poder de desqualificar um 
Atleta. 
(c) Um Pit Lane deve ser usado para qualquer 
competição onde os regulamentos aplicáveis para a 
competição determinam e podem ser usados para 
outras provas, determinadas pelo órgão governante 
relevante ou pelos organizadores. Nesses casos, 
um atleta será obrigado a entrar no Pit Lane e 
permanecer lá durante o período aplicável uma vez 
que eles receberam três cartões vermelhos e são 
avisados pelo Árbitro Chefe ou alguém delegado por 
ele. 
A Saída 
8.  As provas de marcha devem começar pelo 
disparo de um revólver. Os comandos para corridas 
acima de 400m deverão ser usados (Regra 
162.2(b)). Em provas que possuam um grande 
número de Atletas, devem ser dados avisos de 

 
Desqualificação 
7. (a) Exceto conforme previsto na Regra 230.7 (c), 
quando três cartões vermelhos de três árbitros 
diferentes são enviados ao Árbitro Chefe, o Atleta 
será desqualificado e informado de sua 
desqualificação pelo Árbitro Chefe ou seu assistente 
mostrando a plaqueta vermelha. A ausência da 
notificação não implicará na colocação do Atleta 
desqualificado no resultado final. 
(b) Em todas as competições segundo as Regras 
1.1(a), (b), (c) ou (e), em nenhuma circunstância 
cartões vermelhos de dois Árbitros de mesma 
nacionalidade tem o poder de desqualificar um 
Atleta. 
(c) Um Pit Lane deve ser usado para qualquer 
competição onde os regulamentos aplicáveis para a 
competição determinam e podem ser usados para 
outras provas, determinadas pelo órgão governante 
relevante ou pelos organizadores. Nesses casos, 
um atleta será obrigado a entrar no Pit Lane e 
permanecer lá durante o período aplicável uma vez 
que eles receberam três cartões vermelhos e são 
avisados pelo Árbitro Geral. 
A Saída 
8.  As provas de marcha devem começar pelo 
disparo de um revólver, um canhão, buzina ou 
dispositivo similar.  Os comandos para corridas 
acima de 400m deverão ser usados (Regra 
162.2(b)). Em provas que possuam um grande 
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cinco-minutos, três-minutos e um-minuto antes de 
ser dada a largada da prova. 
Ao comando “Às suas marcas”, os atletas deverão 
se reunir na linha de largada na forma determinada 
pelos organizadores. O árbitro de partida deverá 
assegurar que nenhum Atleta tenha seu pé (ou 
qualquer parte de seu corpo) tocando a linha de 
largada ou o solo à frente da mesma, e então deverá 
dar largada à prova. 

número de Atletas, devem ser dados avisos de 
cinco-minutos, três-minutos e um-minuto antes de 
ser dada a largada da prova. 
Ao comando “Às suas marcas”, os atletas deverão 
se reunir na linha de largada na forma determinada 
pelos organizadores. O árbitro de partida deverá 
assegurar que nenhum Atleta tenha seu pé (ou 
qualquer parte de seu corpo) tocando a linha de 
largada ou o solo à frente da mesma, e então deverá 
dar largada à prova. 

 
Justificativa: 
Em relação ao item 8, o texto fica harmônico com o método de largada para as provas de rua e de 
Cross Country. 
 
 
- REGRA 250 – Cross Country (Corrida através do Campo) 
 
Alteração: 
Alteração do texto da letra (b) do item 3. 
 

Texto Atual Novo Texto – A partir de 01 de novembro de 2019 
O Percurso 
2. (a) o percurso deve ser designado em uma área 
aberta ou bosque coberto tão longo quanto possível 
por grama, com obstáculos naturais, que possam 
ser usados por um projetista para construir um 
percurso desafiante e interessante. 
 (b) a área deve ser larga o suficiente para acomodar 
não somente o percurso, mas todas as estruturas 
necessárias. 
3. Para Campeonatos e provas internacionais e, 
onde possível, para outras competições: 
(a) um percurso em voltas deve ser designado, com 
a volta medindo entre 1.500m e 2.000m. Se 
necessário, uma volta pequena pode ser adicionada 
de maneira que ajuste as distâncias para todas as 
solicitadas das várias provas, em que no caso da 
volta menor deve ser corrida no estágio inicial da 
prova. É recomendado que cada volta longa deva ter 
uma subida total de no mínimo 10m. 
(b) obstáculos naturais existentes devem ser 
utilizados, se possível. Entretanto obstáculos muito 
altos devem ser evitados, tais como fossos 
profundos, subidas/descidas perigosas, vegetação 
densa e, em geral, qualquer obstáculo que constitua 
uma dificuldade além do verdadeiro objetivo da 
competição. É preferível que obstáculos artificiais 
não sejam utilizados, mas se for inevitável, eles 
devem ser feitos para simular obstáculos naturais 
encontrados dentro de campo aberto. Em corridas 
onde houver um grande número de Atletas, 
passagens muito estreitas ou outras obstruções que 
negariam aos Atletas uma corrida sem impedimento 
deve ser evitada nos primeiros 1500m.  

O Percurso 
2. (a) o percurso deve ser designado em uma área 
aberta ou bosque coberto tão longo quanto possível 
por grama, com obstáculos naturais, que possam 
ser usados por um projetista para construir um 
percurso desafiante e interessante. 
 (b) a área deve ser larga o suficiente para acomodar 
não somente o percurso, mas todas as estruturas 
necessárias. 
3. Para Campeonatos e provas internacionais e, 
onde possível, para outras competições: 
(a) um percurso em voltas deve ser designado, com 
a volta medindo entre 1.500m e 2.000m. Se 
necessário, uma volta pequena pode ser adicionada 
de maneira que ajuste as distâncias para todas as 
solicitadas das várias provas, em que no caso da 
volta menor deve ser corrida no estágio inicial da 
prova. É recomendado que cada volta longa deva ter 
uma subida total de no mínimo 10m. 
(b) obstáculos naturais existentes devem ser 
utilizados, se possível. Entretanto obstáculos muito 
altos devem ser evitados, tais como fossos 
profundos, subidas/descidas perigosas, vegetação 
densa e, em geral, qualquer obstáculo que constitua 
uma dificuldade além do verdadeiro objetivo da 
competição. É preferível que obstáculos artificiais 
não sejam utilizados, mas se for inevitável, eles 
devem ser feitos para simular obstáculos naturais 
encontrados dentro de campo aberto. Em corridas 
onde houver um grande número de Atletas, 
passagens muito estreitas ou outras obstruções que 
negariam aos Atletas uma corrida sem impedimento 
deve ser evitada nos primeiros 300m.  

 
Justificativa: 
Os 1500m pareciam ser um erro de digitação. Uma distância mais adequada pode ser de 300m. 
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- REGRA 260 – Recordes Mundiais  
 
Alteração: 
Foi alterado o item 10 da Regra com exclusão do sub-item (d), com uso a partir de 01 de novembro 
de 2019. 
 

Texto Atual Novo Texto 
... 
10. Quando um Recorde Mundial tiver sido 
homologado, a IAAF deverá: 
 
(a) informar à Federação Filiada do Atleta, à 
Federação que solicitou o Recorde Mundial e à 
Associação de Área em questão.  
 
(b) fornecer Placas de Recorde Mundiais oficiais, 
para serem dadas aos recordistas. 
 
(c) A IAAF atualizará a Lista de Recordes Mundiais 
oficiais toda vez que um novo Recorde Mundial for 
homologado. Esta lista conterá os resultados 
considerados pela IAAF como sendo, a partir da 
data da lista, os melhores resultados obtidos por um 
Atleta ou equipe de Atletas em cada uma das provas 
reconhecidas constantes das Regras 261, 262, 263 
e 264.  
 
(d) A IAAF publicará através de carta circular aos 
seus membros, a relação atualizada desta lista em 
1º de janeiro de cada ano.  
 

... 
10. Quando um Recorde Mundial tiver sido 
homologado, a IAAF deverá: 
 
(a) informar à Federação Filiada do Atleta, à 
Federação que solicitou o Recorde Mundial e à 
Associação de Área em questão.  
 
(b) fornecer Placas de Recorde Mundiais oficiais, 
para serem dadas aos recordistas. 
 
(c) A IAAF atualizará a Lista de Recordes Mundiais 
oficiais toda vez que um novo Recorde Mundial for 
homologado. Esta lista conterá os resultados 
considerados pela IAAF como sendo, a partir da 
data da lista, os melhores resultados obtidos por um 
Atleta ou equipe de Atletas em cada uma das provas 
reconhecidas constantes das Regras 261, 262, 263 
e 264. 

 
Justificativa: 
Não foram apresentadas justificativas para isto. 
 
- REGRA 261 – Provas para as quais são reconhecidos Recordes Mundiais  
 
Alteração: 
Foi alterado o reconhecimento para recorde da prova de Corridas de Rua de 5km para mulheres e 
incluída nova data para reconhecimento da prova de 50.000m Marcha Atlética na pista, também 
para mulheres, com uso a partir de 01 de novembro de 2019. 
 

Texto Atual Novo Texto 
... 
C.E.  - Cronometragem totalmente automática 
C.M. - Cronometragem manual  
C.T. – Cronometragem por transponder (chip) 
 
Homens 
Somente C.E. 
100m, 200m, 400m e 800m, 
110m e 400m com Barreiras 
Revezamento 4x100m, 4x200m e 4x400m 
Decatlo. 
 
C.E. ou C.M. 

... 
C.E.  - Cronometragem totalmente automática 
C.M. - Cronometragem manual  
C.T. – Cronometragem por transponder (chip) 
 
Homens 
Somente C.E. 
100m, 200m, 400m e 800m, 
110m e 400m com Barreiras 
Revezamento 4x100m, 4x200m e 4x400m 
Decatlo. 
 
C.E. ou C.M. 
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1.000m, 1.500m, 1 milha, 2.000m, 3.000m, 5.000m, 
10.000m, 20.000m, 1hora, 25.000m, 30.000m e 
3.000m com obstáculos. 
Revezamentos: 4x800m, Revezamento Medley de 
Longa Distância 1200m-400m-800m-1600m 
4x1500m. 
Marcha (pista): 20.000m, 30.000m e 50.000m. 
  
C.E., C.M. ou C.T. 
Provas de Rua: 5km* 10km, 15km, 20km, Meia-
Maratona, 25km, 30km, Maratona, 100km, 
Revezamento (somente na distância da Maratona) 
Marcha (rua): 20km e 50km 
 
Saltos: Altura, Vara, Distância e Triplo. 
Arremesso/Lançamentos: Peso, Disco, Martelo e 
Dardo. 
  
Mulheres 
Somente C.E. 
100m, 200m, 400m e 800m,   
100m e 400m com barreiras 
Revezamento 4x100m., 4x200m e 4x400m, 
Heptatlo, Decatlo 
  
C.E. ou C.M. 
1.000m, 1.500m, 1 milha, 2.000m, 3.000m, 5.000m, 
10.000m, 20.000m, 1hora, 25.000m, 30.000m, 
3.000m com obstáculos. 
Revezamento: 4x800m, Revezamento Medley de 
Longa Distância 1200m-400m-800m-1600m e 
4x1.500m. 
Marcha (pista): 10.000m, 20.000m e 50.000m* 
 
C.E., C.M. ou C.T. 
Provas de Rua: 5km* 10km, 15km, 20km, Meia-
Maratona, 25km, 30km, Maratona, 100km, 
Revezamento (somente na distância da Maratona) 
Marcha (rua): 20km e 50km* 
* Registro inicial a ser reconhecido em 31 de 
dezembro de 2015. 
 

1.000m, 1.500m, 1 milha, 2.000m, 3.000m, 5.000m, 
10.000m, 1hora e 3.000m com obstáculos. 
Revezamentos: 4x800m, Revezamento Medley de 
Longa Distância 1200m-400m-800m-1600m 
4x1500m. 
Marcha (pista): 20.000m, 30.000m e 50.000m. 
  
C.E., C.M. ou C.T. 
Provas de Rua: 5km* 10km, 15km, 20km, Meia-
Maratona, 25km, 30km, Maratona, 100km, 
Revezamento (somente na distância da Maratona) 
Marcha (rua): 20km e 50km 
 
Saltos: Altura, Vara, Distância e Triplo. 
Arremesso/Lançamentos: Peso, Disco, Martelo e 
Dardo. 
  
Mulheres 
Somente C.E. 
100m, 200m, 400m e 800m,   
100m e 400m com barreiras 
Revezamento 4x100m., 4x200m e 4x400m, 
Heptatlo, Decatlo 
  
C.E. ou C.M. 
11.000m, 1.500m, 1 milha, 2.000m, 3.000m, 
5.000m, 10.000m, 1hora e 3.000m com obstáculos. 
Revezamento: 4x800m, Revezamento Medley de 
Longa Distância 1200m-400m-800m-1600m e 
4x1.500m. 
Marcha (pista): 10.000m, 20.000m e 50.000mo 
 
C.E., C.M. ou C.T. 
Provas de Rua: 5km* 10km, 15km, 20km, Meia-
Maratona, 25km, 30km, Maratona, 100km, 
Revezamento (somente na distância da Maratona) 
Marcha (rua): 20km e 50km 

* Recorde inicial a ser reconhecido em 31 de 
dezembro de 2018. 
o Recorde inicial a ser reconhecido em 01 de janeiro 
de 2019. O desempenho deve ser melhor do que 
4:20: 00. 
 

 
Justificativa: 
Após a remoção da lista de distâncias de rua, é lógico remover também essas provas de pista 
raramente executadas. 
 
 


