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Regra 5 das Regras Técnicas 

(em vigor a partir de 4 de dezembro de 2020 - alterações de 28 de julho de 2020 

em vermelho / negrito; alterações de 4 de dezembro de 2020 em azul / negrito) 

 

5. (Regra 143) Uniformes, Calçados e Números/Nomes de Identificação 

Uniformes 

5.1 Em todas as provas os Atletas devem usar roupas limpas, projetadas e usadas de 
modo a não sofrer objeções. A roupa deve ser feita de um material que não seja 
transparente, mesmo que esteja molhado. Os Atletas não devem usar roupas que 
possam impedir a visão dos Árbitros. 
 
Em todas as competições de acordo com os parágrafos 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 e 1.7 da 
definição de Competição Internacional, e ao representar sua Federação Nacional de 
acordo com os parágrafos 1.4 e 1.8 da definição de Competição Internacional, os 
Atletas deverão participar com os uniformes aprovados por sua Federação Nacional. 
A Cerimônia da Vitória e qualquer volta de honra são consideradas parte da 
competição para esse fim. 

 

Nota (i): A Regra 5.1 das Regras Técnicas deve ser interpretada amplamente em 

termos do que "poderia impedir a visão dos Árbitros", incluindo Atletas usando seus 

cabelos de uma maneira específica. 

 

 

Calçados 
 

5.2 Os Atletas podem competir descalços ou com calçados em um ou ambos os pés. O 
objetivo dos calçados para competição é oferecer proteção e estabilidade aos pés e 
um apoio firme no solo. Eles não devem dar aos Atletas nenhuma ajuda ou vantagem 
injusta. Qualquer tipo de calçado deve estar razoavelmente disponível para todos, no 
espírito da universalidade do Atletismo. Para atender a esse requisito, para qualquer 
calçado introduzido pela primeira vez após 31 de janeiro de 2020, a nota de 
transição (Nota ii) abaixo também se aplica a qualquer calçado que seja 
introduzido pela primeira vez em ou após 9 de agosto de 2021 não poderá ser 
usado em competição, a menos e até que esteja disponível através do ‘‘Esquema 
de Disponibilidade de Calçados Esportivos ’’ conforme referido na Nota ii (a) 
abaixo. O uso de um Calçado em Desenvolvimento (definido no parágrafo (f) 
abaixo) ou qualquer outro tipo de calçado semelhante é estabelecido na nota de 
transição (Nota ii). 

 
 

5.2.1 Um calçado que atenda aos critérios estabelecidos nesta Regra 5 pode 
ser personalizado para se adequar às características do pé de um Atleta em 
particular. No entanto, calçados exclusivos feitos sob encomenda (ou seja, que 
são apenas daquele tipo) para se adequar às características do pé de um Atleta 
ou outros requisitos não são permitidos. 
 

 

5.2.2 Quando a World Athletics tiver motivos para acreditar que um tipo de 
calçado ou tecnologia específica pode não estar em conformidade com a 
descrição ou o espírito das Regras, ela pode encaminhá-lo para uma análise 
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detalhada e pode proibir o uso de tais calçados ou tecnologia em competição até 
que seja examinado. 

 
 

Nota (i): Pelo menos quatro meses antes de uma Competição Internacional em 
que um Atleta se propõe a usar um calçado que não tenha sido usado 
anteriormente em Competições Internacionais, o Atleta (ou seu representante) 
deve enviar à World Athletics a especificação (tamanho, dimensões, espessura 
da sola, estrutura, etc.) desse novo calçado; confirmar se o novo calçado deve 
ser personalizado de alguma forma; e fornecer informações sobre a 
disponibilidade do novo calçado no mercado de varejo aberto (ou seja, na loja 
física ou na internet). Depois de revisar essas informações, a World Athletics pode 
solicitar que as amostras do calçado sejam enviadas pelo fabricante para exame 
mais aprofundado. Se o calçado for solicitado para uma investigação mais 
aprofundada, a World Athletics fará todos os esforços possíveis para concluir seu 
exame o mais rápido possível (se possível, dentro de 30 dias após o recebimento 
do calçado pela World Athletics). 
 

 

Nota (ii): Período de transição 31 de janeiro de 2020 a 8 de agosto de 2021. 
Esta nota foi inserida em reconhecimento ao fato de que, em 15 de julho de 
2020, um Grupo de Trabalho sobre Calçados Esportivos foi estabelecido 
pelo Conselho que, no final do ano de 2020, em colaboração com os 
fabricantes, revisará a totalidade desta Regra 5 conforme ela se aplica a 
calçados até o final do ano 2020. As seguintes notas (a) a (t) ajudarão a 
orientar todas as partes interessadas com a aplicação prática desta Regra 5 
como se aplica a todos os calçados (a menos que especificado de outra 
forma, calçados para corridas de rua, cross-country ou pista e campo) até e 
incluindo, 8 de agosto de 2021. Esta Regra 5, conforme se aplica a calçados, 
cobre Competições Internacionais e competições sancionadas pelas 
Federações Membros onde for decidido que as Regras e Regulamentos 
serão aplicáveis. 
 

 

(a) Qualquer ”Calçado Novo” introduzido após 31 de janeiro de 2020 
que, em 28 de julho de 2020 já foi confirmado pela World Athletics 
como cumprindo os requisitos da Regra 5.13, pode ser usado 
imediatamente ("Calçado aprovado"). A partir de 28 de julho de 2020, 
“Calçados Novos” para corridas de rua também devem ser 
disponibilizados por meio do “Esquema de Disponibilidade de 
Calçados Esportivos”, conforme referido nos parágrafos (n) a (r) 
abaixo, a menos que de outra forma declarado por escrito pela World 
Athletics. O uso de um “Calçado em Desenvolvimento” ou qualquer 
outro tipo de calçado semelhante é estabelecido nos parágrafos (f) a 
(t) abaixo. 
 

 

(b) A partir de 28 de julho de 2020, quando um Atleta de elite propõe 
usar um “Calçado Novo”, o Atleta (ou seu representante) deve 
apresentar à World Athletics as especificações (ou seja, tamanho, 
dimensões, espessura da sola, estrutura, etc.) desse novo calçado; 
confirmar se o novo calçado deve ser personalizado de alguma forma, 
ou se se pretende que o novo calçado seja utilizado como Calçado em 
Desenvolvimento ou qualquer outro tipo de calçado semelhante. Após 
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analisar essas informações, a World Athletics pode solicitar que 
amostras do novo calçado sejam enviadas pelo fabricante para 
exames adicionais. Se o novo calçado for solicitado para uma 
investigação mais aprofundada, a World Athletics dedicará todos os 
esforços razoáveis para concluir o seu exame o mais rápido possível 
(se possível, dentro de 30 dias após o recebimento do “Calçado Novo” 
pela World Athletics). O calçado deve ser confirmado pela World 
Athletics como cumprindo os requisitos da Regra 5.13 antes do uso. 
 

 

(c) A partir de 28 de julho de 2020, quando um Atleta de elite propõe 
usar um “Calçado Novo” de corrida de rua em uma Competição 
designada como Internacional e que tenha sido aprovado de acordo 
com o parágrafo (b) acima, o Atleta (ou seu representante) deve 
submeter à World Athletics informações que confirmem que o 
fabricante às disponibilizará para o “Esquema de Disponibilidade de 
Calçados Esportivos”, a menos que o calçado seja um “Calçado em 
Desenvolvimento” ou qualquer outro tipo de calçado semelhante, caso 
em que se aplicam os parágrafos (f) a (r) abaixo. 

 
 

(d) Sujeito ao cumprimento dos parágrafos (b) e (c) acima, qualquer 
“calçado novo” introduzido em ou após 28 de julho de 2020 pode ser 
usado, exceto para um calçado de corrida de rua que se aplica o 
“Esquema de Disponibilidade de Calçados Esportivos” e para um 
“Calçado em Desenvolvimento” ou qualquer outro tipo semelhante de 
calçados, os parágrafos (f) a (t) abaixo se aplicam. 

 
 

(e) Para evitar dúvidas, os parágrafos iniciais da Regra 5.2 e da Regra 
5.2.1, 5.3, 5.4, 5.6 e 5.13 aplicam-se apenas durante o período de 
transição descrito nesta nota. 
 
 
(f) “Calçado em Desenvolvimento'' significa um calçado de corrida de 
rua, cross-country ou pista ou campo que nunca esteve disponível 
para compra, mas que um fabricante de esportes está desenvolvendo 
para trazer ao mercado e gostaria de realizar testes com seus Atletas 
patrocinados ( que concordam em testar o calçado) em questões como 
segurança e desempenho antes que o calçado esteja disponível para 
compra.  
 

 

(g) “Calçados em Desenvolvimento” não podem ser usados na World 
Athletics Series nem em Jogos Olímpicos. 

 

(h) “Calçados em Desenvolvimento” não precisam ser 
disponibilizados para compra nem estarem sujeitos ao “Esquema de 
Disponibilidade de Calçados Esportivos”, desde que, antes de serem 
usados pela primeira vez, os “Calçados em Desenvolvimento” 
atendam às seguintes condições: 

 

i. o Atleta (ou seu representante) deve apresentar as 
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especificações à World Athletics de acordo com o parágrafo (b) 
acima e, quando solicitado, fornecer uma amostra do “Calçado 
em Desenvolvimento” para exame posterior que inclui, se 
necessário, cortar o calçado e fornecer a data e a competição 
na primeira vez em que o Atleta deseja competir com um 
“Calçado em Desenvolvimento”; 
 

 

ii. confirmar a última data em que o fabricante esportivo 
disponibilizará para compra a versão final do “Calçado em 
Desenvolvimento”; e, apenas para calçados de corridas de rua, 
cumprir os requisitos do “Esquema de Disponibilidade de 
Calçados Esportivos”; 

 

iii.  a data referida no parágrafo (h) (ii) acima não deve ser 
posterior a 12 meses após a primeira vez que o “Calçado em 
Desenvolvimento” foi usado. O “Calçado em 
Desenvolvimento” deve ser usado apenas dentro deste 
período; 

 

iv. o Atleta (ou seu representante) submete à World Athletics uma 
lista contendo a data da primeira e de todas as competições 
subsequentes nas quais o Atleta propõe usar um “Calçado em 
Desenvolvimento” dentro do período de 12 meses. O Atleta (ou 
seu representante) deve notificar a World Athletics de 
quaisquer alterações a essa lista; 

 

v. o Atleta (ou seu representante) que recebeu aprovação prévia 
por escrito da World Athletics de que o “Calçado em 
Desenvolvimento” está em conformidade com os requisitos da 
Regra 5 das Regras Técnicas e está aprovado para uso. 

 
 

(i) Sujeito ao cumprimento de todas as Regras e Regulamentos 
(incluindo esta Regra 5 das Regras Técnicas e estas notas), os 
desempenhos obtidos por um Atleta usando um “Calçado em 
Desenvolvimento” serão válidos. Após a conclusão de uma 
competição, um “Calçado em Desenvolvimento” deve ser entregue 
pelo Atleta a pedido da World Athletics para uma investigação mais 
aprofundada pela World Athletics que inclui, se necessário, o corte do 
“Calçado em Desenvolvimento”. 

 
 

(j) A World Athletics publicará, de tempos em tempos, em seu site uma 
lista de “Calçados em Desenvolvimento” aprovados, informando a 
data a partir da qual o “Calçado em Desenvolvimento” pode ser usado 
e a data de validade para aprovação. Nenhuma informação técnica ou 
de propriedade pertencente a um fabricante de materiais esportivos 
será publicada. 

 
 

(k) Após a data de validade especificada no parágrafo (h) (iii) ou se o 
uso do “Calçado em Desenvolvimento” terminar antes da data de 
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validade, o calçado não se qualificará mais como “Calçado em 
Desenvolvimento” e não poderá mais ser usado. O calçado será 
removido da lista de aprovados após sua data de validade ou a data 
em que não estiver mais em uso e, sujeito ao cumprimento de todas 
as Regras e Regulamentos (incluindo esta Regra 5 das Regras 
Técnicas e estas notas), resultados alcançados por um Atleta que 
tenha usado o “Calçado em Desenvolvimento” permanecerá válido. 

 
 

(l) Se o fabricante de calçados esportivos decidir: 
 

i. não continuar com o desenvolvimento do calçado para que não 
seja posteriormente disponibilizado para compra ou em 
conformidade com os requisitos do “Esquema de 
Disponibilidade de Calçados Esportivos”, a World Athletic 
reserva-se o direito de solicitar aos fabricantes de materiais 
esportivos mais informações sobre a descontinuidade do 
desenvolvimento do calçado; 

 
 

ii. para prosseguir com a produção de uma versão final do 
“Calçado em Desenvolvimento” (ou seja, aprovação nos testes 
de desempenho e segurança, etc.), o “Calçado em 
Desenvolvimento” será considerado um “Calçado Novo” de 
corrida de rua, cross-country ou pista ou campo e precisará ter 
aprovação por escrito da World Athletics de que a versão final 
do “Calçado em Desenvolvimento” cumpre os requisitos 
estabelecidos na Regra 5 das Regras Técnicas e, no caso de 
“Calçados Novos” de corrida de rua, cumpre com os requisitos 
adicionais do “Esquema de Disponibilidade de Calçados 
Esportivos” conforme estabelecido nos parágrafos (n) a (r) 
abaixo. 
 

 

(m) Se a World Athletics descobrir que um Atleta e/ou fabricante 
de calçados esportivos agiu contra a regra ou contra o espírito das 
condições de “Desenvolvimento de Calçados”, então se reserva o 
direito de aplicar uma série de consequências, incluindo, mas não se 
limitando a: 

 

i. remover os “Calçados em Desenvolvimento” existentes dos 
fabricantes de calçados esportivos; e/ou 

 

ii. remover quaisquer outros “Calçados em Desenvolvimento” 
aprovados existentes da lista de aprovados; e/ou 

 
iii. reter, por um tempo razoável, a aprovação de solicitações 

subsequentes do fabricante de calçados esportivos para que 
um Atleta use um “Calçado em Desenvolvimento”.  

 
 

(n) “Esquema de Disponibilidade de Calçados Esportivos”. O objetivo 
do Esquema de Disponibilidade de Calçados Esportivos é garantir que 
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os calçados esportivos estejam disponíveis para compra para os 
Atletas que participam de Competições designadas como 
Internacionais. O esquema atual concentra-se em calçados de corridas 
de rua. Para que o maior número possível de Atletas tenha a 
oportunidade de receber um par de calçados, um esquema de 
solidariedade separado será estabelecido para dar calçados aos 
Atletas que recebem vagas solidárias ou por convite para eventos da 
Série Mundial de Atletismo ou Jogos Olímpicos. 

 
 

(o) Definição de “Esquema de Disponibilidade de Calçados 
Esportivos”: 

 

‘‘Disponível para Compra’’ significa que um Atleta pode comprar um 
calçado por meio dos canais de vendas de um fabricante de esportes, 
conforme determinado exclusivamente pelo fabricante de esportes. Os 
canais de vendas incluem varejo (físico), sites de marcas ou aplicativos, 
e comércio eletrônico.  

 

‘‘Calçados Sob Medida’’ significa calçados que são feitos sob medida (ou 
seja, são apenas alguns de seu tipo) especificamente para um único 
Atleta e não estão disponíveis para compra.  

 

''Calçado Personalizado'' significa um Calçado de Varejo Existente ou um 
Calçado Novo que esteja disponível para compra, mas apenas quando o 
Calçado é personalizado para se adequar às características de um pé de 
Atleta específico de acordo com a Regra 5.2.1 das Regras Técnicas, e a 
personalização não deixa o calçado fora dos requisitos técnicos da Regra 
5 das Regras Técnicas.  
 
‘‘Competição designada como Internacional’’ significa uma prova em 
Campeonatos Mundiais de Atletismo, Campeonatos Mundiais de Meia 
Maratona de Atletismo (Campeonatos Mundiais de Atletismo de Corrida 
de Rua), Jogos Olímpicos e Corridas Mundiais de Atletismo Platinum 
Label Road.  

 

‘‘Calçado de Varejo’’ significa um calçado que atende ou é considerado 
como cumprindo o requisito da Regra Técnica 5 e está ou esteve 
disponível para compra.  
 

 

''Calçado Novo'' significa calçado que atende aos requisitos da Regra 
Técnica 5 e será usado pela primeira vez por um Atleta apoiado ou 
patrocinado por um fabricante de material esportivo em uma Competição 
designada como Internacional e não é um “Calçado em 
Desenvolvimento” (conforme definido no parágrafo (f) acima).  

 

(p) Quando um Atleta propõe usar um “Calçado Novo” (ou seja, apenas 
calçado de corrida de rua) em uma Competição designada como 
Internacional, o “Calçado Novo” (calçado de corrida de rua) deve estar 
disponível para compra no mais tardar um mês antes da data de início da 
Competição designada como Internacional em que o Atleta se propõe a 
usar o “Calçado Novo”. “Calçados Novos” (calçado de corrida de rua) 
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disponíveis para compra estão sujeitos ao estoque (incluindo faixas de 
tamanho) e prazos de fabricação. Se um “Calçado Novo” (calçado de 
corrida de rua) estiver esgotado, o Atleta que deseja comprar o “Calçado 
Novo” (calçado de corrida de rua) pode querer esperar que o “Calçado 
Novo” esteja de volta no estoque ou comprar um “Calçado Novo” 
alternativo que esteja disponível para compra. 

 

(q) De acordo com o parágrafo (c) acima, o Atleta (ou seu representante) 
deve notificar a World Athletics onde e como o “Calçado Novo” (calçado 
de corrida de rua) está disponível para compra e a World Athletics irá 
circular e/ou publicar esta informação para suas Federações filiadas e 
Atletas. A World Athletics pode, mediante solicitação por escrito, exigir 
que um Atleta (ou seu representante) forneça evidências de um fabricante 
de material esportivo que o “Calçado Novo” (calçado de corrida de rua) 
está disponível para compra. Se um fabricante de material esportivo não 
puder fazer isso, a World Athletics retirará a aprovação do “Calçado 
Novo” (calçado de corrida de rua) até o momento em que o fabricante de 
material esportivo puder fornecer as evidências solicitadas mostrando 
que o “Calçado Novo” (calçado de corrida de rua) está disponível para 
compra. 

 

(r) Calçados personalizados são permitidos de acordo com a Regra 
Técnica 5.2.1 e, por definição (ou seja, a versão de varejo subjacente está 
disponível para compra), não precisam ser disponibilizados para compra 
ou sujeitos ao “Esquema de Disponibilidade de Calçados Esportivos”. 
Conforme declarado no parágrafo (b) acima, qualquer plano para 
personalizar um calçado deve ser fornecido à World Athletics no 
momento do envio das especificações do calçado e/ou calçado para 
investigação posterior. 

 

(s) De acordo com a Regra 5.2.1 das Regras Técnicas, calçados sob 
medida ou qualquer outro tipo de calçado semelhante não são 
permitidos. 

 
(t) De acordo com as Regras e Regulamentos, a World Athletics reserva-
se o direito de classificar um resultado como ‘Não Certificado’ (‘UNC 
TR5.5’) ou de declarar o desempenho do Atleta como inválido em não 
conformidade com a Regra 5 das Regras Técnicas 

 
 

 

Número de Pregos 
 

5.3 A sola do calçado (incluindo a parte abaixo do calcanhar do Atleta) pode ser 

construída de modo a permitir o uso de até 11 pregos.  

 

Qualquer número de pregos até 11 pode ser usado, mas o número de posições de 

pregos não deve exceeder 11. 

 

 

Dimensões dos Pregos 

 

5.4 A parte de cada prego que se projeta da sola ou do calcanhar não deve exceder 9 mm, 
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exceto no Salto em Altura e no Lançamento de dardo, onde não deve exceeder 12 mm. 

O prego deve ser construído de tal maneira que, pelo menos a metade do comprimento 

mais próximo da ponta, caiba através de um medidor de 4 mm de lado. 

 

Se o fabricante da pista ou o responsável pelo estádio impuserem um máximo menor 

ou proibir o uso de determinadas formas de pregos, isso deve ser aplicado. 

 

Nota (i): A superfície deve ser adequada para aceitar os pregos permitidos sob esta 

Regra. 

 

Nota (ii): Para competições de Cross Country, os regulamentos específicos, ou os 

Delegados Técnicos podem permitir um comprimento maior do tamanho dos pregos 

dos calçados, dependendo da superfície 

 

 
 

A Sola 
 

5.5 A sola do calçado (incluindo a parte embaixo do calcanhar do Atleta) pode ter 
ranhuras, sulcos, recortes ou protuberâncias, desde que essas características sejam do 
mesmo material ou similar à própria sola básica. A espessura máxima da sola do 
calçado é estabelecida na regra 5.13. 

 

 

Nota (i): A espessura da sola deve ser medida quando o calçado não estiver sendo 
usado, no centro do antepé do Atleta e no centro do calcanhar do Atleta, como a 
distância entre a parte superior interna e a parte externa inferior, que entra em contato 
com o solo, incluindo as características acima mencionadas e também qualquer tipo ou 
forma de sola interna solta ou outro aparelho ou inserção. Veja a Figura (a) RT 5 (Regra 
143): 
 

 

Figura (a) RT 5 (Regra 143) - Medição da espessura da sola 

 

 
Nota (ii): O centro do antepé do Atleta é o ponto central do calçado a 75% do seu 

comprimento interno. O centro do calcanhar do Atleta é o ponto central do calçado a 

12% de seu comprimento interno. Veja a Figura (b) RT 5 (Regra 143). Para uma amostra 

padrão de tamanho unissex 42 (EUR), o centro do antepé do Atleta será o ponto central 

do calçado a aproximadamente 20,3 cm da parte traseira interna do calçado, e o centro 

do calcanhar do Atleta será o ponto central do calçado a aproximadamente 3,2 cm por 

trás do calçado. 
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Figura (b) RT 5 (Regra 143) - Localização para medição do centro do antepé e do 
calcanhar 

 
 
 

 
 

Nota (iii): As espessuras máximas da sola referidas na Regra 5 são baseadas na 

espessura da sola de uma amostra padrão de tamanho unissex 42 (EUR). A World 

Athletics reconhece que um calçado acima desse tamanho de amostra padrão pode 

conter uma sola marginalmente mais grossa que a de um calçado de tamanho de 

amostra padrão da mesma marca e modelo, cujo aumento marginal na espessura da 

sola é atribuível apenas ao tamanho maior do calçado. Tais aumentos marginais serão 

desconsiderados para fins de confirmação do cumprimento destas Regras.  

. 

 

Inserções e Adições ao Calçado 
 

 

5.6 Os Atletas não podem usar qualquer dispositivo, dentro ou fora do calçado, que terá 
o efeito de aumentar a espessura da sola acima do máximo permitido, ou que possa 
dar ao usuário qualquer vantagem que não obteria com o tipo de calçado descrito nos 
parágrafos anteriores desta Regra. 

 

Consulte as regras adicionais sobre calçados estabelecidas nas Regras 5.12 (Não 
conformidade) e 5.13 (Moratória) abaixo. 

 

 

Números/Nomes para identificação de Atletas 
 

5.7 Todo Atleta deve receber dois identificadores (número e/ou nome) que, durante a 
competição,  devem ser usados visivelmente na frente e nas costas do tronco, exceto 
nas Provas de Saltos, onde um identificador pode ser usado apenas na frente ou nas 
costas do tronco. O nome dos Atletas ou outra identificação adequada será permitido 
em vez de números em qualquer um ou em todos os identificadores. Se forem 
utilizados números, eles deverão corresponder ao número atribuído ao Atleta na lista 
de saída ou no programa. Se os uniformes de treino forem utilizados durante a 
competição, os identificadores devem ser usados de maneira semelhante. 

 
 

5.8 Nenhum Atleta poderá participar de qualquer competição sem exibir os identificadores 
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(números/nomes) apropriados. 
 

 

5.9 Esses identificadores devem ser usados conforme emitidos e não podem ser cortados, 
dobrados ou alterados de forma alguma. Em provas de corrida ou Marcha Atlética de 
10.000 metros ou mais, os identificadores podem ser perfurados para auxiliar a 
circulação do ar, mas a perfuração não deve ser feita em nenhuma das letras ou 
números que aparecem neles. 

 

 

5.10 Quando um sistema de Photo Finish estiver em operação, os Organizadores podem 
exigir que os Atletas usem identificação de número adicional de um tipo adesivo na 
lateral de seus shorts ou parte inferior do corpo. 

 

 

5.11 Se um Atleta não seguir alguma parte desta Regra 5 e: 
 

5.11.1 Recusa cumprir a determinação do Árbitro Geral apropriado; ou  
 

5.11.2 Participa da competição, 
 

ele será desqualificado. 
 

A Regra 5.11 das Regras Técnicas prescreve a sanção se algum aspecto da Regra 5 das 
Regras Técnicas não for cumprido. Espera-se, no entanto, que, sempre que possível, os 
Árbitros apropriados solicitem e incentivem o Atleta a cumprir e o oriente sobre as 
consequências, pelo não cumprimento. Quando um Atleta não segue um aspecto da Regra 
durante a competição e não é prático para um Árbitro solicitar conformidade, os Atletas devem 
observar que a desqualificação pode ocorrer. 
 
É responsabilidade dos Assistentes do Árbitro de Partida e Inspetores (para Provas de Pista 
e Provas fora do Estádio) e dos Árbitros (para Provas de Campo) estar vigilantes sobre esses 
assuntos e relatar qualquer violação aparente ao Árbitro Geral apropriado. 
 

 

Não conformidade 

5.12 Se o Árbitro Geral tiver uma suspeita razoável de que um calçado usado por um Atleta 

em uma competição pode não estar em conformidade com a descrição ou com o 

espírito das Regras, o Árbitro Geral pode solicitar e o Atleta deve entregar 

imediatamente o calçado ao Árbitro Geral na conclusão da prova para uma 

investigação mais aprofundada pela World Athletics. No entanto, quando já foi 

declarado que um calçado não cumpre a descrição ou o espírito das Regras, o Árbitro 

Geral apropriado deve agir imediatamente de acordo com a Regra 5.11. 

Quando os calçados forem entregues ao Árbitro Geral de acordo com a Regra 5.12 e o Atleta 

pretende competir nas fases posteriores da mesma prova ou em outras provas durante a 

mesma competição, o Árbitro Geral deve garantir que os calçados estejam disponíveis para 

o Atleta usar em cada prova subsequente. Como, quando e em quais condições o calçado 

será disponibilizado ao Atleta durante a competição, fica a critério do Árbitro Geral. 
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Moratória 

5.13 Até novo aviso, a menos que seja acordado especificamente por escrito pela World 

Athletics, qualquer calçado usado na competição: 

5.13.1 (Exceto onde a Regra 5.13.2 se aplica) não deve conter mais de uma placa ou 

lâmina rígida feita de fibra de carbono ou outro material com propriedades 

semelhantes ou que produza efeitos semelhantes, independentemente da placa 

percorrer todo o comprimento do calçado ou apenas parte do comprimento do 

calçado; e 

5.13.2 Pode conter uma placa rígida adicional ou outro mecanismo somente quando 

usado apenas para fixar pregos na parte inferior externa do calçado; e  

 

5.13.3 Deve ter uma sola com uma espessura máxima conforme tabela abaixo. 

 
Tabela de espessura da sola do calçado 

 
 

Nota (i): A placa rígida ou lâmina referida na Regra 5.13.1 pode estar em mais de uma 

parte, mas essas partes devem ser localizadas sequencialmente, em um plano, não 

em paralelo (ou seja, não empilhadas umas sobre as outras), e não devem se 

sobrepor. 

Nota (ii): Para ajudar os Atletas das Provas de Campo a se ajustarem com seus 

calçados atuais que não atendem às alturas de espessura da sola estabelecidas 

na tabela da Regra 5.13.3, a data para conformidade é 1º de dezembro de 2020. 

Prova

Espessura máxima da sola (conforme Regra 

5.5, Notas (i), (ii), (iii) e Figuras (a) e (b) da 

Regra 5.5 e Regra 5.13.3).

Exigência adicional de regra

Provas de campo 

(exceto Salto Triplo)
20mm

Aplica-se a todos as Provas de Arremesso

e Lançamentos e Provas de Saltos

verticais e Horizontais, exceto o Salto

Triplo. Para todas aos Provas de Campo, a 

sola no centro do antepé do atleta não

deve ser mais alta que a sola no centro do

calcanhar do atleta.

Salto Triplo 25mm

A sola no centro do antepé do atleta não 

deve ser mais alta

que a sola no centro do calcanhar do 

atleta.

Provas de pista 

(incluindo provas de 

barreiras) até, mas não 

incluindo 800m

20mm

Para revezamentos, a regra se aplica à

distância da perna sendo percorrida por

cada atleta.

Provas de pista a partir 

de 800m (incluindo 

provas de obstáculos)

25mm

Para revezamentos, a regra se aplica à

distância da perna sendo percorrida por

cada atleta. Para Provas de Marcha

Atlética, a espessura máxima da sola é a

mesma que para Provas de Rua.

Cross Country 25mm

Provas de Rua 

(Corridas e Marcha 

Atlética)

40mm

Provas sob a Regra 57

das Regras Técnicas 
Qualquer espessura


