FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO AMAPÁ
Relatório Anual da diretoria da FAAp – ano 2019
Presidente: Dilson Rodrigues Belfort
No ano de 2019, a FAAp sob a presidência do senhor Dilson Belfort,
realizou 4 eventos, sendo 3 patrocinados pela Caixa e um, realizado com fundos
próprios. Conforme relação abaixo:

✓ 22 e 23/03/2019 – 1ª Etapa do Campeonato Amapaense Caixa de
Atletismo sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 e adulto;
✓ 7 e 8/06/2019 – 2ª Etapa do Campeonato Amapaense Caixa de Atletismo
sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 e adulto;
✓ 13, 14 e 15/09 – 3ª Etapa do Campeonato Amapaense Caixa de Atletismo
sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 e adulto;
✓ Ultramaratona em revezamento – aberto as assessorias
✓ 11 e 12/05 – Meeting de velocidade

A 1ª etapa do Campeonato aconteceu nas pistas das Universidade
Federal do Amapá e na Pista do Estádio Zerão, sendo as provas de campo,
provas de barreiras/obstáculos e provas de fundo foram realizadas na UNIFAP
e as provas de velocidade, saltos e meio fundo foram realizadas no zerão. A
competição contou com a participação de 141 atletas filiados na FAAp.
Participaram da competição os clubes: AEBM; AETP; AAPS e AABR.
A 2ª etapa do Campeonato também aconteceu nas pistas das
Universidade Federal do Amapá e na Pista do Estádio Zerão, seguindo a mesma
lógica da primeira etapa. A competição contou com a participação de 181 atletas
filiados na FAAp. Participaram do evento os seguintes clubes: AEBM; AAPS;
AABR; AETP; J&M e AAEPED. A competição teve também a participação de 11
atletas do Estado do Pará, através dos clubes SEBI-PA; ASCORP- PA; GremioPA e ASSEL-PA.
A 3ª Etapa do Campeonato Amapaense caixa de atletismo também
aconteceu nas pistas das Universidade Federal do Amapá e na Pista do Estádio
Zerão. Participaram do evento os seguintes clubes: AEBM; AAPS; AABR; AETP;
J&M; AAEPED e TFteam. além dos 11 atletas do Estado do Pará através dos
clubes SEBI-PA; ASCORP- PA; Gremio-PA e ASSEL-PA.

O Meeting de velocidade aconteceu no estádio Zerão tendo a
participação de 149 atletas, sendo a competição realizada em dois dias e sendo
inclusas 3 provas sendo duas de meio fundo/fundo e uma de revezamento
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4x100m, além das provas tradicionais (100m, 200m, 400m, revezamento 4x100).
O meeting ´foi aberto ao público, sendo que participaram as equipes filiadas
AEBM; AETP; AABR; AAPS; TFteam e J&M. Houve também a participação de
atletas avulsos e assessorias esportivas não filiadas à FAAp.
Todas as séries eliminatórias tiveram premiação em medalhas para os
três primeiros colocados de cada prova, e os oito melhores de cada prova
fizeram a final, em que os três primeiros colocados da final tiveram premiação
em troféus. Consideramos o evento positivo, considerando que a competição
ocorreu em dois dias, permitindo assim, que todas as finais fossem realizadas
no segundo dia

Eventos não estaduais
A FAAp teve representatividade em dois eventos não estaduais:
✓
✓
✓
✓
✓

29 a 30/06 - Troféu Norte Nordeste Caixa de Atletismo Adulto
24 a 25/08 - Troféu Norte Nordeste Caixa de Atletismo sub16
05 e 06/06 - Troféu norte-nordeste sub18
20 a 22/09 - Campeonato Brasileiro sub16
11 e 12 de abril – Campeonato Brasileiro Escolar

O primeiro evento ocorreu na cidade de Pernambuco em que a FAAp foi
representada pelos atletas:
Julie Brito Souza; Nilton Cesar Lopes; Thiago Henrique Matias Gonçalves; Caio
José Rodrigues de Freitas
Por se tratar de um evento adulto, e devido a falta de condições
financeiras da FAAP no momento da competição, os atletas não foram
acompanhados de dirigentes ou técnicos. A FAAp, alugou um apartamento para
os atletas e destinou um quantitativo em dinheiro para que os mesmos pudessem
realizar suas refeições durante o evento
No Norte-nordeste sub16 foi realizado na cidade de Fortaleza e a FAAp
foi representada por 3 atletas e 3 dirigentes:
Atletas: Kayo Victor de Oliveira dos Santos; Natiara Lorrana dos Santos
Amaral; Juliana monteiro Mendes
Dirigentes: Dilson Rodrigues Belfort; Gizelly Coelho Guedes
O norte-nordeste sub 18, a FAAp foi representada por 3 atletas e 1
dirigentes:
Atletas: Tainária Gurjão Gemaque; Gabriela Bacelar Brito; Cezar dos Santos
Reis
Dirigentes: Nelinho Ramos
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No campeonato Brasileiro sub 16 a FAAp também foi representada por 3
atletas e 2 dirigentes, sendo que por se tratar de um campeonato de clubes, os
custos da de hospedagem e alimentação ficaram por conta dos próprios
clubes.
Atletas: Kayo Victor de Oliveira dos Santos; Natiara Lorrana dos Santos Amaral
Dirigentes: Dilson Rodrigues Belfort e Cassio Bruno Mesquita
O campeonato Brasileiro escolar foi realizado em natal, sendo a
convocação da delegação escolar e da seleção amapaense ficando a critério da
Federação de desporto escolar. Para tanto, o Estado contou com a participação
de 11 atletas e 4 dirigentes.
Para além dos eventos de pista, a FAAp autorizou 51 corridas de rua, o
que viabilizou a entrada de recursos para manutenção da entidade,
especificamente, aluguel, contabilidade, arbitragem dentre outras necessidades
eventuais.
Estavam programados os meetings de saltos e arremessos/lançamentos,
n o entanto não foi possível realizar nenhum desses eventos por questões
logísticas e financeiras.
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