JOGOS ESCOLARES DO ACRE
FASE MUNICIPAL
CRUZEIRO DO SUL- 2019

REGULAMENTO ESPECÍFICO

ATLETISMO
12 A 14 ANOS (2005/2006/2007)
15 A 17 ANOS (2002/2003/2004)

REGULAMENTO ESPECÍFICO DE ATLETISMO
12 A 14 ANOS (2005/2006/2007)
15 A 17 ANOS (2002/2003/2004)
Artigo 1º - A competição de atletismo será realizada de acordo com as regras oficiais da
CBAT, salvo o estabelecido neste regulamento.
Artigo 2º - Cada escola poderá inscrever 10 (dez) alunos-atletas em cada gênero e categoria,
sendo 2 (dois) aluno-atleta por prova.
Artigo 3º- Cada aluno-atleta poderá participar de no máximo 2 (duas) provas individuais.
Artigo 4º- O aluno-atleta serão transportados pelo comitê organizador dos JOGOS
ESCOLARES DO ACRE FASE MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL- 2019 até a Vila Olímpica
de Cruzeiro do Sul.
§ 1º - O aluno-atleta deverá comparecer ao local de saída com antecedência e devidamente
uniformizado.
§ 2º - O local e horário de saída serão divulgados através de boletins informativos divulgados;
a) Mural do Ginásio Jader Saraiva Machado;
b) Site da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL;
c) https://www.cruzeirodosul.ac.gov.br/pagina/id/1014/?jogos-escolares-2019.html
d) Grupo do WhatsApp “JEAC-CZS 2019”.
§ 3º -Para ter condição de participação, antes do início de cada prova, deverá o aluno-atleta se
apresentar junto ao comitê organizador com seu documento de identificação em mãos para
que possa pegar a sua credencial de autorização na competição.
Artigo 5º -Um aluno-atleta não deve usar uniforme que possa dificultar a visão dos árbitros.
Artigo 6º- As provas a serem realizadas são as seguintes;

CATEGORIA 12 A 14 ANOS (2005/2006/2007)
PROVAS
FEMININA
Corridas Rasas
75, 250 e 1000 metros
Saltos
Distância
Arremessos
Peso (3kg)
Lançamentos
Dardo (500g)

MASCULINA

Peso (4kg)
Dardo (600g)

CATEGORIA 15 A 17 ANOS (2002/2003/2004)
PROVAS
FEMININA
MASCULINA
Corridas Rasas
100, 200, 400, 800 e 3000 metros
Saltos
Distância
Arremessos
Peso (3kg)
Peso (5kg)
Lançamentos
Dardo (500g)
Dardo (800g)
Artigo 7º- A competição será realizada em pista de atletismo da vila olímpica,
preferencialmente utilizando até 5 (cinco) raias.
Artigo 8º- Nas provas de campo, os alunos-atletas podem utilizar seus próprios implementos,
sendo sua aferição de responsabilidade da equipe de arbitragem da competição.
Artigo 9º- O aluno-atleta que não comparecer em alguma prova a qual esteja inscrito, e esta
prova for qualificação, ou semifinal, estará automaticamente eliminado da competição e não
poderá competir em nenhuma prova.

Artigo 10º- Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação geral da modalidade, com a
anuência da gerência de esporte, não podendo essas resoluções contrariarem as regras
oficiais e o regulamento geral.

Responsáveis técnicos:
Prof. Raffaine Andrade da Costa
CREF8 Nº 640-G/AC.
Coordenador Técnico.
Camilo Secundes de Vasconcelos.
RG/Mistério da Defesa;
122.191.063-9
Coordenador-Geral.

