
 
 

COMUNICADO 04/2019 INTERVENTOR FPA 
 

REGULAMENTO DO 2º TORNEIO ATLETISMO PAULISTA/ EC PINHEIROS/ CBAt 2019 
 
Art. 1 O 2º Torneio Atletismo Paulista / EC Pinheiros / CBAt 2019 tem a finalidade de proporcionar aos 

clubes e Atletas vinculados à FPA e a atletas vinculados á outras federações esportivas a 
oportunidade de competir em disputas oficiais de Provas do Atletismo, além de proporcionar a 
homologação destes resultados com fins de obtenção de índices para participação em competições 
de nível Nacional e Internacional. 

 
Art. 2 O 2º Torneio Atletismo Paulista / EC Pinheiros / CBAt 2019 será dirigido pela Interventoria da CBAt, 

utilizando Arbitragem e Delegado Técnico cadastrados na CBAt, com um conjunto de competições 
a realizar-se no dia 02/03/2018, das 14hs ás 19hs. 

 
Art.3 Podem participar do Torneio as Associações que estão vinculadas à Federação Paulista de 

Atletismo (FPA), e que atendam as normas da IAAF, CBAt, FPA e da legislação em vigor.  
 
§ 1º As associações vinculadas á FPA tem total isenção de taxas de participação no torneio. 
 
§ 2º As despesas decorrentes do evento serão arcadas pela Parceria entre EC Pinheiros e a 

Interventoria. 
 
§ 3º Será permitida a participação de Associações filiadas a outras Federações Estaduais e 

Internacionais, desde que em dia com suas obrigações, que atendam as normas da legislação em 
vigor, e mediante o pagamento das respectivas taxas vigentes constantes no Art. 18, no ato da 
confirmação da prova em que o atleta for participar, estando o mesmo impedido de competir se a 
taxa não for recolhida. 

 
§ 4º Na prova de 1 Milha, será autorizada a participação de não federados vinculados ao EC Pinheiros, 

patrocinador do evento.  
 
Art. 4 O Torneio será realizado segundo as Regras da IAAF, as normas da CBAt e as contidas neste 

regulamento e as disposições emanadas das leis desportivas nacionais e internacionais.  
 
Art. 5 É de responsabilidade individual dos atletas, equipes e entidades, providenciar a hospedagem, 

transporte e alimentação dos participantes, cabendo a estes os ônus destes custos em suas 
participações. 

 
Art. 6 Cada Associação participante da competição pode inscrever quantos atletas quiser por prova. Cada 

atleta pode participar de até 03(três) provas diferentes do Torneio. 
 
Art. 7 A inscrição das Associações e devidos atletas deverá ser feita através de e-mail para o endereço  

interventor.sp@cbat.org.br até o dia 26/02/2019 (terça-feira), e os cancelamentos até o dia 
28/02/2019 (quinta-feira).  

 
§ único Somente serão aceitas inscrições no dia do Torneio, através de ordem direta do Interventor 

na FPA.                                                                                           
 
Art. 8 Para a realização das provas do Torneio não serão exigidos número mínimo de atletas 

participantes. 
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§ 1º Ocorrendo a inscrição de menos de 04 atletas de um gênero, a prova será disputada em série 
conjunta do outro gênero no horário da 1ª prova do gênero, sendo o número de tentativas e 
anotação de resultados mantidos de acordo com normas CBAt. 

 
Art. 9 Para participação do atleta nas provas, será exigida a apresentação da Carteira de Atleta expedida 

pela FPA/CBAt, e um documento oficial de identificação com foto, tais como Carteira de Identidade 
expedida pelas Secretarias Estaduais de Segurança Pública ou Organizações Militares, Carteira de 
Habilitação expedida pelos Detrans Estaduais, Carteira de Trabalho expedida pelas Delegacias 
Regionais do Ministério do Trabalho e Passaporte expedido pelo Departamento da Polícia Federal.  

 
Art. 10 Os atletas devem utilizar obrigatoriamente, o uniforme oficial de suas respectivas Associações. 
 
Art. 11 A elaboração do Programa-Horário dos Torneios será de competência da Interventoria da FPA e 

não se adiantará o programa horário, exceto em caso de necessidade técnica. 
 
Art. 12 Serão realizadas disputas de Salto com Vara, Salto Triplo, Salto em Distância, Salto em Altura, e 

Arremesso do Peso, todas nas categorias Masculino e Feminino. Todos os atletas do mesmo 
gênero competirão no mesmo grupo de Atletas, com exceção do Salto com Vara e Salto em 
Distância.  

 
§ 1º A Prova de Salto com Vara Masculino, se tiver mais de 12 inscritos, terá seus participantes 

divididos em dois grupos, sendo o Grupo A composto com os melhores colocados no Ranking CBAt 
2018 e o Grupo B pelos demais inscritos. 

 
§ 2º A Prova do Salto em Distância Masculino e Feminino, se tiver mais de 10 inscritos, terá seus 

participantes divididos em dois grupos, sendo o Grupo A  composto com os melhores colocados no 
Ranking Mundial 2018/2019 e CBAt 2018/2019, e o Grupo B pelos demais inscritos. 

 
Art. 13 No programa horário, as provas que estiverem identificadas como sequência, terão entrada para o 

aquecimento 10 minutos após a prova similar anterior a ela tenha sido encerrada. 
  
Art. 14 Todas as provas de saltos horizontais e verticais podem ter a participação de atletas das categorias 

Sub 18, Sub 20 e Adulto, sendo que todos os atletas do mesmo gênero competirão no mesmo 
grupo de Atletas. 

 
Art. 16 As provas de Arremesso do Peso Masculino e Feminino serão disputadas nas categorias Sub 20 e 

Adulto, com implementos oficiais de cada gênero e categoria, sendo que todos os atletas do 
mesmo gênero competirão no mesmo grupo de Atletas. 

 
Art. 17 A taxa de participação de Atletas vinculados á Federações de outros Países é de R$100,00, 

podendo participar de até 03(três) provas diferentes. Atletas Federados de outros estados pagarão 
taxa de R$30,00, podendo participar de até 03(três) provas diferentes. 

                                                                                           
Art. 18 Congresso técnico do Torneio ocorrerá no dia 02/03/2019, ás 13hs, antes do início do Torneio, com 

a participação do Delegado Técnico CBAt, o Diretor Técnico da Competição, a Interventoria da FPA 
e representantes dos clubes e atletas. 

 
Art. 19 Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Interventoria da FPA em conjunto com o 

Diretor Técnico da competição. 
 

PROGRAMA HORÁRIO 
 

12h45min: início das confirmações  -  13hs: Congresso Técnico 

14hs - Salto com Vara Feminino 
Sequencia - Salto com Vara Masculino 
 
 

14hs – 100m Rasos Masculino 
Sequência – 100m Rasos Feminino 
 
 

14hs – Salto em Altura Masculino  
Sequência – Salto em Altura Feminino 

 
14hs - Salto em Distancia Masculino 



Sequência – Salto em Distância Feminino 
 
15hs – 400m Rasos Feminino 
Sequência- 400m Rasos Masculino 
 

16hs – Salto Triplo Feminino 
Sequência – Salto Triplo Masculino 

 
16hs -Arremesso do Peso Feminino 
Sequência – Arremesso do Peso 
Masculino 
 

16hs – 1 Milha Masculino 
Sequência – 1 Milha Feminino 
 

17hs – 3000m Rasos Masculino 
Sequência – 3000m Rasos Feminino 


