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REGULAMENTOS - 2019  

Campeonatos Amapaenses CAIXA de Atletismo  

 

Art. 1º - Com a finalidade de identificar o máximo desempenho nas provas do 

atletismo, através das entidades de prática do atletismo amapaense, 

identificando o potencial atlético das entidades e selecionando os melhores 

atletas, visando a participação em eventos nacionais e internacionais, a 

Federação de Atletismo do Amapá promove os seguintes Campeonatos, todos:  

a) Campeonatos Amapaense Caixa de Atletismo ADULTO  

b) Campeonatos Amapaense Caixa de Atletismo Sub-23;  

c) Campeonatos Amapaense Caixa de Atletismo Sub-20; 

d) Campeonatos Amapaense Caixa de Atletismo Sub-18;  

e) Campeonatos Amapaense Caixa de Atletismo Sub-16;   

Art. 2º - Os Campeonatos são realizados segundo as Regras da IAAF, as 

Normas da CBAt e as contidas neste regulamento, sendo as provas específicas 

de cada categoria em conformidade com a regra 12 da CBAt, respeitando as 

condições do local para realização das mesmas.  

Art. 3º - Cabe a FAAp, através de seu Departamento Técnico, a vistoria das 

instalações das sedes indicadas para os Campeonatos.  

Art. 4º - Cabe à federação sede tomar todas as providências necessárias para o 

perfeito transcorrer do evento, conforme normas expedidas pela CBAt.  

Art. 5º - Todas as despesas para participação são de responsabilidade das 

entidades que se inscreverem nos Campeonatos.  

Art. 6º - Podem participam dos Campeonatos equipes representando entidades 

de prática do Atletismo (clubes) filiadas e em dia com suas obrigações.  

§ Único - Somente poderão participar dos Campeonatos Amapaenses Caixa de 

Atletismo, atletas com carteiras válidas e com as idades compatíveis de cada 

categoria, conforme abaixo:  

a) Categoria adulto: atletas a partir de 16 anos, considerada a idade do atleta em 

31 de dezembro de 2019 (nascido abaixo de 2004)  

b) Sub-23: atletas com 16 a 22 anos, considerada a idade do atleta em 31 de 

dezembro de 2019 (nascidos entre 1997 a 2003); 

 c) Sub-20: atletas com 16 a 19 anos, considerada a idade do atleta em 31 de 

dezembro de 2019 (nascidos entre 2000 a 2003);  
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d) Sub-18: atletas com 15 a 17 anos, considerada a idade do atleta em 31 de 

dezembro de 2019 (nascidos entre 2002 a 2003);  

e) Sub-16: atletas com 13 a 15 anos, considerada a idade do atleta em 31 de 

dezembro de 2019 (nascidos entre 2004 a 2005). 

Art. 7º - São condições para que o atleta participe dos Campeonatos:  

a) Ser brasileiro;  

b) Estar devidamente registrado e inscrito na CBAt pela entidade que está 

representando na competição;  

c) Estar dentro do limite de idade estabelecido para a categoria;  

d) Não estar cumprindo penalidade imposta pela FAAp ou CBAT;  

e) Apresentar a carteira de atleta expedida pela CBAt. FEDERAÇÃO DE 

ATLETISMO DO AMAPÁ CNPJ: 04.785.841/0001-02 Rua São Januário 

nº 841 – Bairro: Muca - Macapá - Amapá Fones Contato: (96) 99204-5999 

E-mail: ap@cbat.org.br  

Art. 8º - A inscrição das equipes participantes em cada campeonato é realizada 

através da ficha disponibilizada anteriormente, respeitando os prazos abaixo:  

a) Sub-23: 5 dias antes da competição; 

b) Sub-18: 5 dias antes da competição;  

c) Sub-20: 5 dias antes da competição;  

d) Sub-16: 5 dias antes da competição.  

e) Adulto: 5 dias antes da competição  

§ 1º - Cada equipe (clube) poderá inscrever até 3 (três) atletas em cada prova 

individual e uma equipe nos revezamentos.  

§ 2º - Cada atleta pode participar, no máximo, de 2 (duas) provas individuais e 

dos revezamentos. 

§ 3º - Os atletas da categoria Sub-18, quando participando de competições, tem 

as seguintes restrições de participação:  

a) Em competições da categoria Sub-20, os atletas com 16 e17 anos, em 

qualquer hipótese, não poderão participar dos 10.000m rasos.  

b) Em competições da categoria Sub-23, os atletas com 16 e 17 anos, não 

poderão participar das seguintes provas: - Masculino: Arremesso, Lançamentos 

e Decatlo. - Masculino e Feminino: 10.000m rasos e Marcha Atlética.  

Art. 9º - Por ocasião dos Campeonatos e quando for realizado um Congresso 

que reunirá os representantes de todas as equipes participantes inscritas no 

evento.  

mailto:ap@cbat.org.br
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§ 1º - O Congresso é realizado para informar exclusivamente assuntos de ordem 

técnica dos Campeonatos: normas gerais, confirmação de inscrições, 

resultados, etc.  

§ 2º - O Congresso fica sob a direção do Diretor da Competição, indicado pela 

FAAp.  

§ 3º - Cada entidade pode credenciar até 2 (dois) representante para participar 

dos debates, porém, somente 1 (um) tem direito a voto.  

§ 4º - O clube filiado que não participar do congresso técnico (quando houver), 

não poderá reivindicar das decisões tomadas durante o congresso.  

Art. 10 – O Campeonato Amapaense Caixa de Atletismo, será realizado em 3 

(três) etapas. 

Art. 11 – Cabe a Federação, durante o congresso técnico, indicar um júri de 

apelação, composto por 5 (cinco) membros, cuja função específica é apreciar 

todo e qualquer recurso encaminhado através do diretor da competição. 

Art. 12 – Os atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares de cada prova, receberão, 

como premiação medalhas de vermeil, prata e bronze respectivamente. 

Art. 13 – É vencedora do Campeonato, a equipe que somar o maior número de 

medalhas considerando a representação da classificação (ouro, prata, bronze), 

critério também utilizado para definição em caso de empate. 

Art. 14 – A FAAp detém de todos os direitos de merchandising para quais quer 

forma de propaganda referente à realização do Campeonato. 

Art. 15 – Os resultados dos campeonatos serão disponibilizados eletronicamente 

no site da federação (www.atletismoamapa.org.br) em até 5 dias úteis. 

Art. 16 – Os casos omissos serão resolvidos pelo diretor da competição dentro 

de suas atribuições ou pela FAAp. 

http://www.atletismoamapa.org.br/

