
 

 
 
 
 
 

NOTA OFICIAL Nº 123/2017 
 
 
 

I. Regras Oficiais de Competição – 2018/2019 
 

Encaminha-se, em anexo, a versão oficial para o Brasil das Regras Oficiais de Competição 
da IAAF – 2018/2019. Comunica-se, ainda, que a CBAt está ultimando os preparativos para 
publicação do novo livro para o Brasil com a máxima urgência, fato que será comunicado a 
todos em nova Nota Oficial. 
 
Abaixo, destacam-se as principais alterações e que impactam diretamente na condução das 
competições: 
 
- Regra 143.7 – Trata dos números de competição:  
 
A partir de agora é permitido aos atletas em todas as provas de saltos (Distância, Triplo, 
Altura e Vara) utilizarem somente um número de competição, no peito ou nas costas. 
 
- Regra 166 – Trata do Sistema de Qualificação nas provas de pista (seriação e 
balizamento):  
 
A partir de agora o sistema de qualificação para as provas de pista deverá constar no 
regulamento de uma competição, ou na ausência disto, deverá ser consultada a que consta 
no website da IAAF. 
 
- Regra 170.3 – Trata da zona de passagem para as provas de revezamentos em raias 
marcadas:  
 
A partir de agora as zonas de passagem para os revezamentos que correm totalmente em 
raia marcada terão 30 metros cada uma. O início da zona de passagem passa a ser o início 
da zona de aceleração. 
 
 - Regra 180.17 – Trata do tempo dado aos atletas para as tentativas nas Provas de 
Campo:  
 
A partir de agora, para todas as provas de campo, exceto Salto com Vara, o tempo de 
tentativa de cada atleta é de 30 segundos.  
 
- Regra 187.13 – Trata das tentativas no Peso, Disco e Martelo:  
 
A partir de agora não será considerado uma falha se o toque do atleta  sobre a borda do 
círculo for feito sem fornecer qualquer propulsão e ocorrer durante qualquer primeira rotação 
em um ponto completamente atrás da linha branca que é pintada fora do círculo passando, 
teoricamente, através do centro do círculo. 



 

- Regra 200.12 – Trata de empates em provas combinadas: 
 
Se dois ou mais atletas conseguirem um número igual de pontos para qualquer colocação 
na competição, deve ser determinado como um empate. 
 
- Regra 230.7 (c) – Trata do Pit Lane na Marcha Atlética: 
 
A partir de agora, atletas em todas as categorias, cumprirão a penalidade do Pit Lane. 
 
Todas as regras que tiveram alteração estão marcadas com duas barras ao lado direito do 
texto. 
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