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Relatório Anual da diretoria da FAAp – referente ao ano 2021 

 
Presidente: Dilson Rodrigues Belfort 
 

 A FAAp sob a presidência do senhor Dilson Belfort, realizou 1 evento 

extraoficial (GP amapaense de atletismo), 2 eventos oficiais patrocinados pela 

Caixa e 7 não patrocinados, 2 campeonatos paralímpicos, e 1 campeonato 

escolar, 1 campeonato sub14, além de 2 festivais infantis de velocidade. 

Conforme relação abaixo: 

✓ 02 e 03/07 - Campeonato Amapaense sub23 

✓ 02 e 03/07 - Campeonato Amapaense sub18 

✓ 03 e 04/07 – Campeonato Amapaense sub16 

✓ 03 e 04/07 – Campeonato Amapaense sub14 

✓ 03 e 04/07 - Campeonato Amapaense Adulto 

✓ 05/07 – Campeonato Amapaense sub20 

✓ 30/07 – I Campeonato Paralimpico Amapaense de atltismo 

✓ 12, 13 e 14/08 – Campeonato Amapaenses Loterias Caixa sub18 

✓ 12, 13 e 14/08 – Festival infantil de velocidade 

✓ 10 e 11/09 – Campeonato Amapaense Loterias Caixa de Atletismo Adulto 

✓ 10 e 11/09 – Campeonato Amapaense sub16 - extra 

✓ 18/12 – II Campeonato Amapaense Paralimpico e Atletismo 

✓ 18 e 19/12 - GP Amapaense de atletismo 

✓ 18 e 19/12 – Campeonato Amapaense de atletismo Escolar 

Todos os campeonatos amapaenses contaram com cronometragem 

eletrônica, o que validou os resultados a nível nacional e internacional. 

O Campeonato Amapaense Loterias Caixa de Atletismo sub16 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 dos clubes: 

AEBM; AETP; AAPS, TF TEAM, além de atletas da federação de atletismo do 

Estado do Pará.  

O Campeonato Amapaense Caixa de Atletismo sub18 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 dos clubes: AEBM; 

AETP; AAPS, TF TEAM.  

O Campeonato Amapaense Caixa de Atletismo sub20 aconteceu na Pista 

do Estádio Zerão, sendo as provas de campo. A competição contou com a 
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participação dos clubes: AEBM; AETP; AAPS, AABR. além de atletas da 

federação de atletismo do Estado do Pará.  

O Campeonato Amapaense Caixa de Atletismo sub23 também aconteceu 

nas pistas das Universidade Federal do Amapá e na Pista do Estádio Zerão, 

considerando a mesma logísticas dos campeonatos anteriores. A competição 

contou com os clubes: AEBM; AETP; AAPS; TF TEAM e atletas do Pará 

O Campeonato Amapaense Caixa de Atletismo adulto 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. Participaram da competição os clubes: AEBM; AETP; 

AAPS, AABR, TFTEAM. além de atletas da federação de atletismo do Estado do 

Pará.  

O GP Amapaense de atletismo aconteceu no estádio Zerão sendo 

aberto ao público, e tendo a participação das equipes filiadas; AETP; TF TEAM; 

AAPS e AEBM. Houve também a participação de atletas avulsos e assessorias 

esportivas não filiadas à FAAp. Este evento obteve a arrecadação de 80 kg de 

alimentos os quais foram doados para Casa da Hospitalidade no município de 

Santana. 

 

Eventos não estaduais 

A FAAp teve sua melhor campanha mediantes a participação de eventos 

regionais, especificamente os nortes nordestes sub18 e adulto, os quais 

obtiveram suas primeiras medalhas para o Estado. A FAAp teve 

representatividade nos seguintes eventos: 

✓ Troféu Norte Nordeste Loterias Caixa de Atletismo Adulto 

✓ Troféu Norte Nordeste Loterias Caixa de Atletismo sub18 

✓ Campeonato Brasileiro sub18 

 

Tanto a hospedagem quanto a alimentação nos eventos regionais ficaram 

sob responsabilidade da Federação que sediou os eventos. Ficando a critério da 

FAAp o deslocamento através de transporte aéreo para todos os atletas que 

obtiveram indices.  

O campeonato Brasileiro sub 18 teve a representatividade de apenas 3 

(três atletas), Natiara Lorrana, Juliana Monteiro e Kayo Victor, ambos atletas da 

equipe To na Pista, sendo que as despesas de passagens foram custeadas pela 

própria equipe, ficando a cargo da FAAp os custos de alimentação e 

hospedagem.  

No ano de 2021, a FAAp contou apenas com recursos da loterias caixa, 

os quais foram destinados às despesas administrativas, compra de números de 
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peito, medalhas, além de despesas com viagens de atletas. Apesar das 

dificuldades encontradas, consideramos um ano produtivo no sentido de realizar 

todas as competições oficiais previstas, além de garantir a presença do Estado 

em competições regionais e nacionais. 

 

 

 

 

 Dilson Rodrigues Belfort  

Presidente da FAAp 
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