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1. Geral 
 
1.1  O Torneio é uma competição realizada com o propósito básico para possibilitar aos atletas 

brasileiros a oportunidade de obtenção de marcas para o Ranking de Score da World Athletics, em 
virtude do agravante quadro pandêmico que se estende pelo Brasil  

 
1.2  O Torneio é dirigido e organizado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e terá 2 (dois) 

dias de duração, em data por ela estabelecida.  
 

1.3 Podem participar do Torneio somente as entidades de prática do Atletismo (associações e clubes) 
que estão plenamente regularizadas perante as federações a que estão filiadas e a CBAt, e que 
atendam às normas da legislação em vigor e a este Regulamento.  

2.  Da Organização da Competição 

2.1   O Torneio é realizado segundo as regras da WA, as normas da CBAt, as contidas neste 
regulamento e as disposições emanadas das leis desportivas nacionais e internacionais.  

2.2 As despesas com transporte, hospedagem e alimentação das delegações são de responsabilidade 
das respectivas entidades participantes.  

2.3        São condições para que o atleta participe do Torneio: 
 
 2.3.1. Ser brasileiro; 

2.3.2. Estar devidamente registrado e inscrito na CBAt pela entidade que está representando na 
competição; 

 2.3.3. Não estar cumprindo penalidade imposta pela CBAt ou por suas filiadas; 
 2.3.4. Apresentar a carteira de atleta física ou digital expedida pela CBAt  

2.3.5. Configurar no ranking oficial da categoria adulto de 01 de janeiro de 2020 a 11 de abril de 
2021, do 1° ao 12° nas provas de campo e do 1° ao 24° nas provas de pista. 

2.4 Os atletas com 16 e 17 anos (categoria menores) não podem participar das seguintes provas: 
 

- Masculino:  Arremesso, Lançamentos e Decatlo. 
- Masculino e Feminino: 10.000m rasos e Marcha. 

 
2.5 A CBAt pode, a seu exclusivo critério, autorizar a participação de atleta brasileiro como convidado 

na competição.  

2.6         Os atletas devem utilizar, obrigatoriamente, o uniforme oficial de suas respectivas entidades.  

 3.  DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As entidades participantes deverão realizar as suas inscrições através do Sistema de Extranet da 
CBAt, de 17 a 19 de abril de 2021.  
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4. DO PROGRAMA DE PROVAS 

4.1  São disputadas no Torneio as seguintes provas: 

Provas Masculino Feminino 

Corridas rasas 

100m 
200m 
400m 
800m 
1.500m 
5.000m 
10.000m 

100m 
200m 
400m 
800m 
1.500m 
5.000m 
10.000m 

Marcha 20.000m 20.000m 

Corridas com Barreiras 
110m 
400m 

100m 
400m 

Corrida com Obstáculos 3.000m 3.000m 

Saltos 

Distância 
Altura 
Triplo 
Vara 

Distância 
Altura 
Triplo 
Vara 

Arremesso e Lançamentos 

Peso (7,26kg) 
Disco (2kg) 
Dardo (800g) 
Martelo (7,26kg) 

Peso (4kg) 
Disco (1kg) 
Dardo (600g) 
Martelo (4kg) 

Provas Combinadas Decatlo Heptatlo 

 
4.2 O programa-horário é elaborado pelo Departamento Técnico da CBAt, observando na distribuição 

de provas pelos dias de competição, o melhor horário para as provas, as instalações do estádio 
onde será realizada a competição.  

4.3  Nas provas de pista em que não houver confirmação de inscrições para se compor séries semifinais, 

as mesmas são realizadas como final no horário previsto para a final.  

 
5.  DA DIREÇÃO E ARBITRAGEM  

5.1   A Direção da competição cabe a CBAt, que indica os Oficiais de Direção da mesma.  

5.2  A arbitragem da competição é efetuada somente por Árbitros devidamente registrados na CBAt e 
em conformidade com o que dispõem as normas específicas da confederação.  

5.3 Os atletas podem utilizar seus próprios implementos, com a condição dos mesmos serem aferidos 
pela equipe de arbitragem da competição.  
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5.4   Nas provas de saltos verticais, as alturas iniciais serão definidas como: 
            -  5 cm abaixo da 12ª marca do Ranking nas provas do salto em altura singular, 
            -  10 cm abaixo da 12ª marca do Ranking nas provas do salto com vara singular, 
            -  3 cm abaixo da 12ª marca do Ranking nas provas do salto em altura das combinadas, 
            -  10 cm abaixo da 12ª marca do Ranking nas provas do salto com vara do decatlo. 
 
5.5  Cabe ainda à Direção da competição, a composição das séries e o sorteio de raias, a ordem de 

saída e a ordem de tentativas para as diversas provas, dentro do disposto nas regras da WA.  
 
5.6 Todos os protestos a serem apresentados na competição devem ser feitos dentro do previsto na 

Regra 08 das Regras Técnicas da WA, incluindo o pagamento da taxa equivalente a U$ 100.00 
(cem dólares americanos).  

 
5.7 Ressalvadas as hipóteses de competência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBAt, os 

protestos relativos à condição de um atleta para participar da competição devem ser apresentados, 
antes de seu início, ao Diretor da Competição.  

5.7.1  Se o caso não puder ser resolvido antes da competição, o atleta deve participar “sob protesto”.  

 
6. DA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO  

6.1 A CBAt detém todos os direitos de merchandising para quaisquer formas de propaganda e 
divulgação referentes à realização do Torneio.  

6.2 A filmagem, transmissão pela televisão, gravação em vídeo, transmissão pela Internet, gravação 

ou transmissão por quaisquer meios eletrônicos disponíveis da competição, dependem de  

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1  Cabe a CBAt o direcionamento da montagem de todo o sistema de atendimento médico de 
emergência aos participantes da competição, durante a mesma.  

7.2 Não haverá inclusão de atletas que estejam fora do Ranking de Participantes e em casos extremos 
a CBAt analisará as solicitações dentro da medida do possível. 

7.3        Os casos omissos são resolvidos pelo Diretor da Competição dentro de suas atribuições ou pelo 
Departamento Técnico da CBAt. 

 
 


