
XVIII CAMPEONATO SUL AMERICANO DE ATLETISMO MASTER 

PORTO ALEGRE, BRASIL 

MANUAL DO ATLETA 

  

1. REGISTRO 

1.1  Crachás 

Todos os atletas e Delegados de Equipe receberão um crachá em seu kit, no TIC no Estádio Principal. Ele deve 
ser usado em todo momento e deve estar claramente visível. O pessoal da Segurança vai controlar todas as 
áreas. O crachá é intransferível e não permite que o seu titular acompanhe outras pessoas além dos pontos de 
verificação. O atleta só terá permissão de entrada nas áreas de competição para participar da sua prova. 

  

1.2 Processo de Credenciamento 

Não haverá fotografia nos crachás. Atletas e Delegados de Equipe devem mostrar um documento 
de identificação com foto quando solicitados. 

Crachás especiais serão fornecidos aos Delegados de Equipe para o acesso à Sala de Reunião Técnica, Sala de 
Imprensa, Secretaria, etc. 

Todos os assuntos de credenciamento serão tratados no TIC no Estádio Principal. No TIC também serão 
distribuídos crachás adicionais (Delegados de Equipe, Imprensa, Convidados). 

  

1.3 Perda do Crachá 

Quaisquer crachás perdidos ou danificados devem ser comunicados imediatamente ao TIC no Estádio Principal. 
Um novo cartão pode ser fornecido, a um custo de R$ 10,00 (Dez Reais). 

  

2. CENTRO INFORMAÇÃO TÉCNICA (TIC) 

O Centro de Informação Técnica (TIC) está localizado no Estádio Principal. Alguns serviços do TIC poderão ser 
oferecidos nas Câmaras de Chamada.   

  

2.1 Serviços 

Serviços específicos do TIC são (mas não se limitando a eles) os seguintes: 

• Avisos urgentes e informações técnicas, tais como mudanças no programa horário; 

• Responder às perguntas gerais sobre as provas; 

• Solicitação e tramitação de processo para homologação de recordes regionais ou nacionais; 

• Distribuir e receber os formulários de inscrição para os revezamentos; 

• Distribuir e receber formulários de inscrição para equipes não-naturais (equipes cuja composição 
envolve atletas de diferentes categorias) nas provas fora da pista; 

• Distribuir e receber formulários das reuniões técnicas; 

• Processo de Apelação (Apelações para todas as provas, e de todos os Estádios serão recebidas apenas 
no TIC no Estádio Principal - CETE). 

  

2.2 Horário do TIC no Estádio Principal 

Datas Hora de 
Abertura  

Hora de Encerramento 

Sexta-feira, 06 de novembro – Abertura 
do TIC 

09:00 18:00 

Sábado, 07 de novembro – Início da 
Competição e Abertura Oficial do 
Evento 

07:00 18:00 

Domingo, 08 – Segunda-feira, 09 –
 Terça-feira, 10 e Quarta-feira , 11 de 

07:00 18:00 



novembro - Competição 

Quinta-feira, 12 de Novembro – 
Reuniões ASUDAVE – Descanso aos 
Atletas 

15:00 18:00 

Sexta Feira, 13 e Sábado, 14 - 
Competição 

07:00 18:00 

Domingo, 15 – Competição e 
encerramento. 

07:00 18:00 

  

2.3 LOC - Serviços de Secretaria 

(O balcão do LOC está situado no Estádio Principal) 

• Pedidos diversos de material; 

• Vendas folha de resultados (custo de R$ 5,00 a folha); 

• Vendas de Diplomas (custo de R$ 10,00 a folha); 

• Venda de ingressos da festa dos atletas. 
  

2.4 Achados e Perdidos 

Os objetos achados em todos os Estádios estarão no balcão do LOC no Estádio Principal. Todos os objetos 
encontrados nos demais estádios (CETE, ESEF, Cross Contry, Marcha Atlética fora da pista e Meia Maratona) 
serão transferidos para o Estádio Principal no final de cada dia. 

  

3. REUNIÕES COM OS DELEGADOS DE EQUIPE   

O Delegado Técnico da ASUDAVE e Delegado Técnico da Organização vão presidir a reunião, que será 
realizadas em Português e Espanhol. 

A reunião dos Delegados de Equipe será na sexta-feira 06 de novembro às 15:00h na Sala de Reunião 
Técnica, que está localizada no Estádio Principal (siga as sinalizações nas entradas do Estádio Principal). 

Se, houver necessidade, reuniões extraordinárias serão chamadas pelo microfone e informadas aos Delegados 
de Equipes, em tempo hábil para as mesmas. 

  

4. QUADRO INFORMATIVO PARA AS EQUIPES 

Está localizado no Estádio Principal (junto ao TIC). É de responsabilidade dos Delegados de Equipe informar aos 
seus atletas sobre os assuntos do Campeonato, e também fixar anúncios no quadro de aviso, no Estádio 
Principal. 

  

5. SINALIZAÇÃO 

Toda a sinalização será, sempre que possível, nas línguas Português e Espanhol. 

  

6. RESULTADOS 

Os resultados serão afixados no TIC no Estádio Principal. Os resultados também serão postados no 
site: http://www.sulamericano2015.com 

Cópias de resultados individuais podem ser adquiridas no TIC no Estádio Principal no valor de R$ 5,00 por 
página. 

  

7. PROVAS FORA DA PISTA POR EQUIPES      

(CROSS COUNTRY, MARCHA ATLÉTICA E MEIA MARATONA) 

  

Equipe natural é aquela constituída por no mínimo três atletas da mesma categoria de um mesmo país. 
Qualquer atleta inscrito na prova está automaticamente na equipe natural do seu país. 



Equipe não-natural é aquela cuja composição envolve três atletas de diferentes categorias de um mesmo país. 
Até dois atletas poderão baixar para uma categoria mais jovem (o atleta mais jovem da equipe determina a 
categoria). No caso de equipes não-naturais, o Delegado de Equipe deverá preencher e entregar no TIC o 
Formulário de Declaração de Equipe para Provas Fora da Pista. Os formulários devem ser entregues no TIC no 
Estádio Principal até as 18:00h do dia anterior à prova em questão. 

Todos os membros de uma equipe DEVERÃO COMPETIR NA MESMA SÉRIE. 

Medalhas serão concedidas às três primeiras equipes em cada categoria. A classificação das equipes será 
baseada no tempo acumulado dos três primeiros atletas de uma equipe natural, e no tempo acumulado dos 
três atletas inscritos previamente como equipe não-natural, no Formulário de Declaração de Equipe para Provas 
Fora da Pista entregue no TIC até as 18:00h do dia anterior à prova em questão. 

Caso seja encontrado um atleta que entrou na pontuação da equipe em uma categoria mais jovem, onde a 
afiliada tem atletas suficientes para tornar-se uma equipe natural completa, o país será desclassificado 
completamente na prova em questão. 

Um atleta só pontuará em uma única equipe. 

Nas provas por equipe, todos os membros da equipe devem usar uniformes do país afiliado, identificando 
claramente o país que representa. 

A NÃO OBSERVANCIA dessas regras implicará na desclassificação do país na prova em questão. 

Se você tiver algum problema especial, contate um árbitro ou o TIC. 

  

8. CERIMÔNIAS DE PREMIAÇÃO 

A premiação de todas as provas será no Estádio Principal. Os atletas deverão estar na área de premiação 15 
minutos antes do horário previsto para a sua premiação. A Cerimônia de Premiação terá início duas horas após 
o término da final da prova do atleta, exceto quando um recurso é impetrado contra esse resultado. Assim que 
a decisão do recurso for divulgada, os atletas em questão serão informados quanto ao momento de sua 
Cerimônia de Premiação. A última Cerimônia de Premiação do dia será para as provas que terminarem até 
as 16:00h, o mais tardar. Para as provas que terminarem depois de dezesseis horas (16:00h) a Cerimônia de 
Premiação será realizada na manhã seguinte, a partir das 10h. A Cerimônia de Premiação será próxima ao TIC 
no Estádio Principal. Os atletas devem usar o uniforme oficial da delegação para a Cerimônia de Premiação. 

  

Nenhuma medalha será entregue antes da Cerimônia de Premiação. Os atletas que não receberem as suas 
medalhas no pódium podem retirá-las no TIC no Estádio Principal ou se você tiver um problema especial, entre 
em contato com o seu Delegado de Equipe para que o mesmo possa retirá-la (SOMENTE O DELEGADO PODERÁ 
RECEBER A MEDALHA EM NOME DO ATLETA). 

  

Fotos profissionais serão tiradas e estarão disponíveis para compra no Estádio Principal. 

  

9. AVISOS DURANTE O CAMPEONATO 

Os avisos dos resultados das provas, e informações gerais serão dados obrigatoriamente em Português. 

  

10. RECORDES 

Os recordes sul americanos obtidos durante a competição serão automaticamente homologados pela ASUDAVE 
sem quaisquer ações especiais por parte do atleta. O Delegado de Equipe poderá solicitar o Formulário à 
ASUDAVE para pedido de recordes nacionais e regionais junto a Secretária da ASUDAVE no Estádio Principal. 

  

11. VESTIARIOS – DUCHAS – INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

Vestiários, duchas e instalações sanitárias estão nos mapas dos estádios de competição. 

  

12. PROCEDIMENTO DE CONFIRMAÇÃO DE PROVA 

Todos os atletas devem declarar a sua intenção de competir em uma prova, junto ao TIC no Estádio Principal. É 
importante observar os prazos. A CONFIRMAÇÃO DEVE SER FEITA NO DIA ANTERIOR À PROVA. Aqueles 
que não seguirem esta regra não serão autorizados a participar da prova. Se você tiver algum problema 
especial, entre em contato com seu Delegado de Equipe, ele poderá fazer a confirmação da sua prova. Veja a 
programação da sua prova e horário de apresentação na Câmara de Chamada e horário da prova. 



  

13. REGRAS DA COMPETIÇÃO 

13.1 Constituição e normas 

A competição será conduzida de acordo com as regras e normas técnicas da IAAF ressalvando-se as adaptações 
da WMA, e pelas normas deste Manual do Atleta. 

  

13.2 Provas 

Os atletas só podem cancelar as provas. Os atletas não têm permissão para alterar as provas ou aumentar o 
número de provas para os quais eles já estejam inscritos. Os atletas também não podem tomar o lugar de 
outro atleta em uma prova. Aqueles que não seguirem estes procedimentos serão desqualificados de todas as 
provas subsequentes. 

  

13.3 Número de peito do Atleta 

Todos os atletas receberão dois números idênticos, um para ser usado na parte frontal e o outro nas costas em 
todas as provas, exceto o Salto em Altura, o Salto com Vara e os Lançamentos. Nos saltos verticais apenas um 
número precisa ser usado, na frente ou atrás. Nos lançamentos, apenas um número deve ser usado nas costas. 
Os números não devem ser dobrados ou cortados em qualquer forma. Isto levará a uma desqualificação. Esses 
números são para fins de identificação e devem ser firmemente afixados como indicado pela Câmara de 
Chamada (com quatro alfinetes de segurança, isto é para evitar a perda destes números que são necessários 
para ajudar na contagem de voltas e identificação de cada atleta). Nas provas de revezamento, os atletas 
usarão seus números correspondentes individuais (usam seus próprios números). 

  

13.4 Chips 

Sistemas de cronometragem com chip será utilizado no Campeonato para corridas de fundo que prendem ao 
redor do tornozelo serão entregues na câmara de chamada, mediante apresentação do número do atleta (por 
isso estejam na mesma no horário previsto). E esses chips serão coletados na linha de chegada no final de cada 
corrida. Uma taxa de R$160,00 será cobrada do atleta, se não entregar o chip ao pessoal autorizado na linha 
de chegada depois de sua prova. 

  

Chips para o Cross Country, a Marcha Atlética e a Meia Maratona serão dados a cada atleta em mãos, com o 
seu número. Atenção: O CHIP SERÁ ENTREGUE NO LOCAL DA PROVA UMA HORA ANTES DA PROVA. No Cross 
Country, Marcha Atlética e Meia Maratona, será cobrado o valor a cada atleta de R$160,00 se o chip não for 
entregue ao pessoal autorizado na linha de chegada. Os atletas devem utilizar adequadamente o chip que foi 
emitido para eles (pelo período necessário). As instruções sobre o uso correto dos chips será dada pelo pessoal 
autorizado. Os atletas serão obrigados a usar os seus números e chip e passar através de uma área de teste 
antes do início de cada prova aplicável para confirmar que o transmissor-receptor está correto e que o chip está 
funcionando corretamente. 

  

13.5 Uniformes 

INDIVIDUAIS: De acordo com as regras de WMA e ASUDAVE para todas as provas, todos os competidores 
devem usar uma camiseta aprovada por suas Associações Masters/Veteranos. 

EQUIPES: Atleta que competir em qualquer prova por equipe deve utilizar apenas camisetas nacionais que 
identifiquem claramente os afiliados que estão representando. O não cumprimento levará à desqualificação. Um 
uniforme de clube, que não identifica claramente a afiliada que estão representando, mesmo se for aprovado 
pela afiliada, não será aceita em qualquer prova. Essa regra não é uma punição, mas é assim que todos os 
atletas reconhecem claramente quais equipes que estão competindo, para que locutores e os espectadores 
possam distinguir as equipes. 

  

13.6 Publicidade 

Toda a publicidade no uniforme dos atletas deve estar de acordo com os regulamentos da IAAF, WMA e 
ASUDAVE quanto ao tamanho e conteúdo. Será verificado pelo pessoal da Câmara de Chamada e outros 
árbitros. 

  

13.7 Os pregos 



Os pregos dos sapatos dos atletas serão verificados pela Câmara de Chamada, para garantir que eles cumpram 
as regras da IAAF. Quando a competição for realizada em uma superfície sintética, os pregos não devem ser 
superiores a 7 mm, exceto no Salto em Altura e Lançamento do Dardo, onde não devem exceder 12 mm. O 
prego deve ser construído de tal maneira que se possa inserir pelo menos a metade do seu comprimento em 
uma seção quadrada de 4 mm. 

  

13.8 Marcadores 

Os atletas podem utilizar no máximo um (1) marcador nas provas de revezamento e 2, no máximo, nas provas 
de campo de acordo com as regras da IAAF: 170.11, 180.3. Exceto no Salto em Altura, esses marcadores 
devem ser colocados do lado de fora da pista. Os atletas não poderão utilizar seus próprios marcadores (com 
exceção de fita adesiva) para eventos de campo. Bloco marcador será fornecido para uso dos atletas de 
eventos de campo. Para o Salto em Distância, Salto Triplo, Salto com Vara e Lançamento do Dardo os atletas 
são obrigados a utilizar apenas fita adesiva ou os marcadores fornecidos pelo Comitê Organizador. Nenhum giz, 
marcadores de caneta em pó, ou marcadores permanentes de qualquer tipo podem ser usados na ou perto de 
qualquer pista sobre responsabilidade de imediata desqualificação. 

  

13.9 Pertences Pessoais 

Um terceiro número será feito para cada atleta para ser fixado na bolsa pessoal do atleta para fins de 
identificação. Esta bolsa ou vai permanecer na Câmara de Chamada, área de guarda volumes pessoais, ou será 
levada para a pista pelo atleta. Começando na Câmara de Chamada, as inspeções serão feitas por uniforme 
adequado, pontos, publicidade, itens proibidos, etc. Note que implementos adicionais não serão permitidos no 
campo. O atleta poderá levar uma bolsa com ele para o campo se ela for examinada pelo pessoal da Câmara de 
Chamada conforme as regras da IAAF. Não é permitido o uso de gravadores, rádios, telefones celulares, etc. 

  

Todos os itens confiscados podem ser recuperados nos Achados e Perdidos do TIC no Estádio Principal. Todas 
as publicidades na roupa e nas sacolas devem estar em conformidade com as regras e regulamentos da IAAF, e 
qualquer item fora da especificação será confiscado e devolvido após o evento. 

  

Em todas as provas fora da pista haverá uma área de guarda-volumes para os pertences pessoais, perto da 
linha de partida. O terceiro número do atleta será utilizado para identificação. 

  

13.10 Controle de Aplicação do Regulamento 

Durante o Campeonato, a confirmação de todos os atletas, de acordo com o regulamento será supervisionada 
pela ASUDAVE, pelo LOC e pelos Árbitros. 

  

13.11 Saída da área da prova durante a competição 

Nas etapas de qualificação para saltos horizontais e provas de lançamentos, quando um atleta alcançar o índice 
previsto para a qualificação na prova, ele pode deixar a área de competição ao final da etapa acompanhado por 
um Árbitro. 

  

No Salto em Altura e no Salto com Vara, os atletas que forem eliminados podem deixar a área de competição, 
até que restem apenas três competidores, estes devem sair somente ao final da prova.   

  

Banheiros estarão disponíveis para os atletas durante a prova, mas os mesmos devem ser acompanhados por 
um Árbitro, ou um representante designado. 

  

14. PROTESTOS E RECURSOS 

14.1 Protestos 

Protestos e recursos devem ser feitos em conformidade com as regras da IAAF / WMA. Um protesto é uma 
discordância imediata sobre qualquer aspecto de qualquer prova. Um recurso é a discordância com a decisão do 
árbitro sobre um protesto. Não pode haver um recurso sem um protesto e uma decisão do árbitro (ou um 
encaminhamento direto de um árbitro para o Júri de Apelação, sem tomar uma decisão). 

  



Protestos sobre condição de um atleta para participar nas provas devem ser feitas antes do início da 
competição para o Delegado de Equipe. Caso a questão não seja resolvida de forma satisfatória antes da prova, 
o atleta deve ser autorizado a competir "sob protesto" e o assunto será encaminhado ao Conselho da ASUDAVE 
para uma decisão final. Os protestos relativos à realização de uma prova devem ser feitos imediatamente ao 
Árbitro, de preferência ao Árbitro Chefe da prova. Os árbitros devem fazer todo o possível para preservar os 
direitos do atleta, tais como lançar provisoriamente o resultado, etc. 

  

Os protestos relativos aos resultados de uma prova deverão ser feitos em primeira instância verbalmente para 
o Árbitro da Prova pelo próprio atleta ou por alguém em seu nome. O árbitro irá considerar os fatos de acordo 
com as circunstâncias e as regras WMA/IAAF e tomar uma decisão oral ou escrita. Caso isso não seja resolvido 
satisfatoriamente, o atleta terá o direito ao recurso para o Júri de Apelação dentro de duas (2) horas da 
publicação oficial do resultado desse evento no Estádio Principal. 

  

14.2 Recurso 

Se o autor do protesto não está satisfeito com a decisão do árbitro, esta pode ser objeto de recurso para o Júri 
de Apelação. Uma vez que existem vários locais de competição e só há um Júri de Apelação, no Estádio 
Principal, os prazos de protesto serão de duas (2) horas após a decisão do árbitro em todos os locais de 
competição. 

  

O recurso para o Júri de Apelação deve ser feito por escrito no ‘Formulário WMA de Apelação’, assinado pelo 
Delegado de Equipe ou um árbitro em nome do atleta, e deve ser assinado pelo atleta em causa. O recurso 
deve ser acompanhado por um depósito de 200 Reais, que será confiscado se o recurso não for acolhido. 

  

Uma apelação ao Júri só pode ser feita no Centro de Informação Técnica (TIC). O Júri irá emitir uma decisão 
por escrito para cada protesto e estará disponível no TIC. 

  

15. PROVAS DE PISTA 

15.1 Requisitos 

Todos os competidores confirmados devem comunicar à Câmara de Chamada de acordo com o Programa 
Horário. A programação do evento utiliza as seguintes diretrizes para relatórios para a Câmara de Chamadas e 
para sair da Câmara de Chamada para ir para a área de competição. 

  

PROVA 
CÂMARA DE CHAMADA 

(MINUTOS) 
LOCAL DA PROVA 

(MINUTOS) 

 Barreiras 30 15 

 Outras provas de pista 25 10 

 Salto em Distância /Triplo 45 30 

 Lançamentos 45 30 

 Salto em Altura 60 45 

 Salto com Vara 80 65 

 Revezamento 35 15 

 Provas Combinadas 35 15 
  
15.2 Procedimentos da Câmara de Chamada 

Uma vez na Câmara de Chamada os atletas serão identificados pelo seu crachá e seu número. Depois que isso 
for concluído, os Árbitros irão verificar roupas, sapatos, objetos pessoais, etc. Se necessário, os atletas serão 
informados pela Câmara de Chamada ou outros árbitros. 

  



Após a apresentação à Câmara de Chamada, não será permitido deixar a mesma, exceto sob o 
controle dos Árbitros da Câmara de Chamada. Os atletas que não cumprirem estes procedimentos 
serão desqualificados. 

  

Os atletas serão acompanhados até o local de prova, ou por bateria, ou grupos por faixa etária, ou área de 
provas de campo, pelo pessoal da Câmara de Chamada, ocasião em que será permitido o aquecimento oficial, 
antes do início da prova.  Se possível, DESDE QUE NÃO INTERFIRA DE NENHUMA FORMA COM AS PROVAS QUE 
ESTÃO SENDO REALIZADAS, os atletas terão um tempo de aquecimento geral, ocasião em que os atletas serão 
levados, sob a supervisão de pessoa autorizada, para uma parte não utilizada da pista, que permita tal 
aquecimento. 

  

15.3 Vozes de comando para Largada de Prova 

Pelas regras da IAAF, os comandos serão dados em Português. 

  

Até e incluindo os 400m, serão utilizados os seguintes comandos: 

• às suas marcas (a sus marcas) 

• prontos (listos) 

• tiro 

  

Para as corridas de 800m e, acima, serão utilizados os seguintes comandos: 

• às suas marcas (a sus marcas) 

• Tiro 

  

Nota: A regra da WMA quanto à saída falsa tem uma exceção para as corridas. Em qualquer corrida o atleta é 

advertido na sua primeira saída falsa e desqualificado da corrida na sua segunda saída falsa. Isso inclui as 

Provas Combinadas. 

  

15.4 Eliminatórias e Séries (Regra 166.2) 

Em Campeonatos da WMA, a etapa inicial, se necessário, será composta com base nos resultados declarados na 
inscrição. A etapa inicial de qualificação, e todas as etapas subsequentes serão de acordo com o processo de 
qualificação WMA (Apêndice K) com o objetivo de promover os melhores atletas para a final. 

O diretor da competição ou seu designado pode alterar a composição dos cabeças de séries, bem como o 
número de participantes por série, dependendo do número de competidores. 

As etapas preliminares, se necessárias, serão sempre efetuadas nos horários programados. Tais etapas poderão 
ser canceladas, em razão do número de competidores inscritos na prova. 

  

Todas as finais serão efetuadas nos horários programados. 

  

Para as corridas que são realizadas inteiramente em raias marcadas, as atribuições das raias nas etapas após o 
primeiro turno deve ser baseada em performances, tempos dos atletas na etapa mais recente da prova e será a 
seguinte: 

  

 Primeiro tempo mais rápido na etapa anterior Raia 4 

 Segundo tempo mais rápido na etapa anterior Raia 5 

 Terceiro tempo mais rápido na etapa anterior Raia 3 

 Quarto tempo mais rápido na etapa anterior Raia 6 

 Quinto tempo mais rápido na etapa anterior Raia 2 

 Sexto tempo mais rápido na etapa anterior Raia 7 



 Sétimo tempo mais rápido na etapa anterior Raia 1 

 Oitavo tempo mais rápido na etapa anterior Raia 8 

  
Em provas de pista acima de 1500 metros, os atletas podem ser direcionados para as duas raias externas a 
qualquer momento, ou até cinco minutos do início da próxima corrida. 

Nos 5000m, 10000m e 5000m Marcha Atlética, não se levará em conta os tempos fornecidos na inscrição e as 
provas serão corridas em final por tempo. 

  

15.5 Procedimentos de avanço 

A final será composta por oito atletas nos 100, 200, 400 metros, 200/300/400 metros com barreiras. 

  

PROCEDIMENTO WMA DE AVANÇO 

8 raias da pista (100, 200, 400 e corridas com barreiras) 

NÚMEROS DE 
ATLETAS  

PRELIMINARES  QUARTA DE FINAL  SEMIFINAL  
FINAIS 

SÉRIES QUALIFICATÓRIAS  SÉRIES QUALIFICATÓRIAS  SÉRIES QUALIFICATÓRIAS  

1-8                               1 

9-16                     2 3 P 2 T 1 

17-24                     3 2 P 2 T 1 

25-32           4 2 P 8 T 2 3 P 2 T 1 

33-40           5 2 P 6 T 2 3 P 2 T 1 

41-48           6 2 P 4 T 2 3 P 2 T 1 

49-56           7 2 P 10 T 3 2 P 2 T 1 

57-64           8 2 P 8 T 3 2 P 2 T 1 

65-72           9 2 P 6 T 3 2 P 2 T 1 

73-80 10 2 P 12 T 4 2 P 8 T 2 3 P 2 T 1 

81-88 11 2 P 10 T 4 2 P 8 T 2 3 P 2 T 1 
  
P = Número de atletas qualificados por posição.  T = Número de atletas qualificados por tempo dentre todas as 

séries. 

  

A etapa inicial de eliminatórias será composta com base nas marcas informadas na inscrição e as baterias serão 
formadas na distribuição em ziguezague, com raias atribuídas de forma aleatória. As séries seguintes serão 
compostas na distribuição em ziguezague com base nos tempos de acordo com as regras da IAAF. 

  

PROCEDIMENTO WMA DE AVANÇO NOS 800 METROS 

NÚMEROS 
DE 

ATLETAS  

QUARTA DE FINAL  SEMIFINAL  FINAIS  

SÉRIES QUALIFICATÓRIAS  SÉRIES QUALIFICATÓRIAS    

1-12                     1 

13-24           2 2 P 8 T 1 

25-36           3 2 P 6 T 1 

37-48 4 3 P 12 T 2 2 P 8 T 1 



49-60 5 3 P 9 T 2 2 P 8 T 1 

61-72 6 3 P 6 T 2 2 P 8 T 1 

73-84 7 3 P 15 T 3 3 P 3 T 1 

 
P = Número de atletas qualificados por posição.  T = Número de atletas qualificados por tempo dentre todas as 

séries. 

  

Finais: Irão 12 atletas para a final nos 800 metros conforme procedimento acima. As raias serão distribuídas 
de acordo com os tempos obtidos na etapa precedente. O mais rápido na raia 1, o segundo na raia 2 e assim 
sucessivamente. O 9º, 10º, 11º e 12º correrão nas raias 8, 6, 4 e 2 respectivamente. Quando dois 
competidores ocuparem a mesma raia, o mais veloz deve ocupar o lado interno da mesma. Se a prova for 
corrida diretamente em final, as raias serão atribuídas de acordo com as marcas informadas. 

  

1500 METROS: 

NÚMEROS DE 

COMPETIDORES  

SEMIFINAL  FINAIS  

SÉRIES QUALIFICATÓRIAS  1 

1-16           1 

17-32 2 3 P 10 T 1 

33-48 3 2 P 10 T 1 

49-64 4 2 P 8 T 1 

65-80 5 2 P 6 T 1 

  
P = Número de atletas qualificados por posição.  T = Número de atletas qualificados por tempo dentre todas as 

séries. 

  

Final: irão 16 atletas para a final conforme procedimento acima. As séries semifinais serão compostas com base 
nos resultados fornecidos na inscrição e distribuídos na forma de ziguezague. 

  

15.6 Séries (para corridas acima de 1500 metros) 

Nas provas de pista mais longas (5000 metros ou mais), as categorias com grande número de inscritos serão 
formadas séries, baseadas nas performances informadas nas inscrições com os melhores desempenhos na 
última temporada. Atletas sem informação de resultado serão automaticamente colocados nas séries mais 
lentas. Os resultados finais serão combinados de todas as séries de cada categoria. 

5.000 metros: As séries de 5000 metros não terão mais de 24 atletas. 

10.000 metros: As séries de 10000 metros não terão mais de 27 atletas. 

  

15.7 Obstáculos 

As especificações e regras de obstáculos deve ser como as regras da IAAF/ WMA. 

2000m SC e 3000m SC: A Corrida com Obstáculos será realizada em séries com baseado nas performances 
informadas nas inscrições com os melhores desempenhos na última temporada. Atletas sem informação de 
resultado serão automaticamente colocados nas séries mais lentas. As séries serão de preferência de 16 atletas 
ou menos. Os resultados finais serão combinados de todas as séries de cada categoria. 

  

15.8 Tempo e contagem de voltas 

Nas provas de longa distância haverá um relógio próximo à linha de chegada para que os atletas possam ver o 
tempo de prova. Serão registrados os tempos por volta para contribuir para a correta classificação. 

  



Nas competições da WMA, nas provas de pista acima de 1500 metros, os competidores devem ser direcionados 
às duas raias externas, cinco minutos antes da corrida seguinte prevista no programa-horário. O atleta deve 
ser orientado a se dirigir às duas raias externas por meio de cones, a fim de completar sua prova, sendo 
acompanhado por cronometristas e contadores de volta. 

  

15.9 Provas de Campo 

Lançamento do Dardo: especificações de acordo com regras de WMA / IAAF. 

Lançamento do Martelo e Lançamento de Martelete: Exige-se que as duas mãos estejam em contato com 
o implemento. Especificações para esses implementos estão disponíveis nas regras WMA / IAAF. 

Saltos Verticais: Os saltos em altura e com vara serão disputados na forma de final, isto é, sem a etapa de 
qualificação. Se necessário, diferentes categorias podem competir no mesmo horário. Aos competidores é 
permitido tocar a área de queda antes de transpor a barra horizontal durante a sua tentativa, mas não podem 
usar a área de queda para tirar alguma vantagem a critério do árbitro. 

  

Quando a fase de qualificação é realizada, todos os atletas devem participar. Resultados na fase de qualificação 
contam para efeito de recordes, mas não faz parte da fase final. 

  

Quando diversas categorias estão mescladas o vencedor de cada categoria terá a progressão da altura diferente 
daquela programada. No entanto os saltadores de outras categorias não devem saltar nessas alturas e sim 
continuar na elevação prevista da barra. 

  

ALTURAS INICIAIS E ELEVAÇÕES: As alturas iniciais e elevações são mostradas no Apêndice K. Se todos os 
atletas concordarem, a altura inicial pode ser mais alta ou mais baixa daquela programada, mas as elevações 
serão aquelas previstas. Em nenhuma circunstância a altura será menor do que aquela que o equipamento 
permite. 

  

SALTOS HORIZONTAIS E ARREMESSOS: Se o número de atletas for muito grande de forma que a 
competição não possa ser conduzida satisfatoriamente em apenas em fase final, então uma fase de 
qualificação será prevista no programa horário nas provas de Salto em Distância, Salto Triplo, Arremesso do 
Peso, Lançamento do Disco, Lançamento do Martelo, Lançamento do Dardo, Lançamento do Martelete. A fase 
de qualificação será identificada como tal no programa horário e será de acordo com as regras da IAAF. 

  

Quando a fase de qualificação é realizada, todos os atletas devem participar. Resultados na fase de qualificação 
contam para efeito de recordes, mas não faz parte da fase final. Cada competidor terá direito a três tentativas 
na fase de qualificação. Todos os atletas que atingirem ou superem o índice apresentados no Apêndice 
J mais o número de atletas que perfazem um mínimo de 12 avançarão para a final. 

  

Desde que atingidos os índices, nos saltos ou lançamentos, o atleta será impedido de realizar novas tentativas. 
Uma vez qualificado os atletas devem deixar a área de competição ao final da série e serem acompanhados por 
oficiais da prova. 

Na fase final todos os 12 atletas terão direito a 3 tentativas na ordem inversa à de qualificação, com os 8 
melhores resultados, após 3 tentativas, na ordem inversa até aquele ponto. 

  

Nota: Se de 12 ou menos atletas informar a etapa de qualificação, em seguida, as finais podem ser realizadas 
naquela época programada para a Pré-eliminatória, se todos os atletas consentimento. 

  

A ordem das provas no Pentatlo (masculino e feminino) e no Pentatlo de Lançamentos será a seguinte: 

PENTATLO  PENTATLO DE 
LANÇAMENTO  MASCULINO  FEMININO  

 Salto em Distância  80/100 m com Barreiras  Lançamento do Martelo 

 Lançamento do Dardo  Salto em altura  Arremesso do Peso 



 200 Metros rasos  Arremesso do Peso  Lançamento do Disco 

 Lançamento do Disco  Salto em Distância  Lançamento do Dardo 

 1500 Metros rasos  800 metros rasos  Lançamento do Martelete 

  

Os regulamentos que regem o Lançamento do Martelete são os mesmos para o Lançamento do Martelo, e o 
Pentatlo no que se refere às tentativas. Os pontos totais finais serão calculados de acordo com o sistema da 
WMA para provas combinadas como mostrado no site WMA Handbook (Age Factors 2010). 

  

15.10 Implementos (incluindo implementos pessoais) 

O LOC irá fornecer implementos de acordo com as especificações IAAF/WMA para todas as provas de 
arremesso. 

  

Implementos pessoais são permitidos, desde que tenham sido submetidos ao controle da Sala de Equipamentos 
em tempo hábil. A Sala de Equipamentos é localizada no Estádio Principal - CETE. Os prazos para a 
apresentação de implementos pessoais na Sala de Equipamentos até as 18horas do dia anterior a prova. 

  

Implementos pessoais serão devolvidos por oficiais da Sala de Equipamentos após o término da competição. 
Todos os implementos a serem usados nas finais permanecerão na Sala de Equipamentos depois da 
qualificação. 

  

Nenhuma vara será disponibilizada pelo LOC e ASUDAVE, para a PROVA DE SALTO COM VARA, ficando o atleta 
responsável por trazer o seu implemento. 

  

O LOC não assume qualquer responsabilidade pela perda ou dano aos implementos pessoais. 

  

Blocos de partida serão disponibilizados. Não será permitido o uso de blocos de partida pessoais. 

  

15.12 Marcha: Pista e Fora da Pista 

Todos os árbitros das provas de marcha deverão ser qualificados para esta especialidade. Regras e 
regulamentos da IAAF/WMA terão poder de decisão sobre todas as provas de marcha. O quadro de 
desqualificação será posicionado para que os atletas o vejam enquanto a prova está acontecendo. O quadro 
mostrará o número de peito, os cartões vermelhos atribuídos e os atletas desqualificados. 

  

Apenas o Árbitro Chefe ou seu assistente podem desqualificar um atleta. Haverá árbitros ao longo do percurso 
para detectar as infrações à regra. 

  

Advertências serão dadas pelos árbitros mostrando um cartão amarelo com o símbolo próprio de infração. Cada 
árbitro pode dar uma advertência, e se a infração persistir o árbitro dará um cartão vermelho de 
desqualificação que será transmitido ao Árbitro Chefe. Quando o Árbitro Chefe tiver recebido três cartões 
diferentes dos árbitros de, no mínimo, três países diferentes, o Árbitro Chefe, ou seu assistente desqualificarão 
o atleta mostrando um cartão vermelho. Todos os atletas que forem desqualificados devem deixar 
imediatamente a pista ou o circuito e retirar o número de peito. O Árbitro Chefe tem autoridade para 
desqualificar atletas que infringirem as regras nos últimos 100 metros da prova e ao atleta é permitido 
completar a prova. 

  

Nota: Um atleta poderá ser desclassificado após a linha de chegada. Comportamentos inapropriados em relação 
aos árbitros não serão tolerados, e podem resultar em desqualificação. 

  

15.13 Provas combinadas 

A progressão do Salto em Altura será na seguinte sequência, conforme o caso: 0,58 , 0,61 , 0,64 , 0,67 , 0,70 , 
0,73 , 0,76 , 0,79 , 0,82 , 0,85 , 0,88 , 0,91 , 0.94, 0,97 , 1.00 , 1,03 , 1,06 , 1,09 , 1,12 , 1,15 , 1,18 , 1,21 , 



1,51 , 1,54 , 1,57 , 1,60 ,  1,63 , 1,66 , 1,69 , 1,72 , 1,75 , 1,78 , 1,81 , 1,84 , 1,87 , 1,24 , 1,27 , 1,30 , 1,33 
, 1,36 , 1,39 , 1,42 , 1,45 , 1,48 , 1,90 , 1,93 , 1,96 , 1,99 , 2,02 , 2,05 , 2,08 , 2,11 , 2,14 , 2,17 , 2,20 , etc 

  

No Salto com Vara a progressão será na seguinte sequência conforme o caso: 0,60 , 0,70 , 0,80 , 0,90 , 1,00 , 
1,10 , 1,20 , 1,30 , 1,40 , 1,50 , 1,60 , 1,70 , 1,80 , 1,90 , 2,00 , 2,10 , 2,20 , 2,30, 2,40, 2,50, 2,60, 2,70, 
2,80, 2,90, 3,00 , 3,50 , 3,60 , 3,70 , 3,80 , 3,90 , 4,00 , 4,10 , 4,20 , 4,30 , 4,40 , 4,50 , 4,60 , 4,70 , 4,80 , 
4,90 , 5,00 , 5,10 , 5.20, 5.70 , etc 

  

Em algumas categorias que tenham mais de um grupo, o grupo B iniciará primeiramente e será composto com 
os atletas cujo resultado prévio não foi declarado ou com as menores pontuações declaradas. O grupo A será 
aquele que iniciará a participação posteriormente e composto pelos atletas com as maiores pontuações 
declaradas. 

  

16. PROVAS FORA DA PISTA 

16.1 Cross country 

O Cross Country terá lugar no Parque Marinha do Brasil, próxima à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A 
corrida será de 8 km. Serão quatro (4) voltas de 2 km. A prova acontecerá em uma área arborizada e plana. 
Haverá um posto de água e esponja a cada volta. Bebidas personalizadas não são permitidas. Será proibida a 
presença de espectadores no percurso. Os atletas só poderão entrar no percurso no momento da sua prova. 
Pertences pessoais devem ser deixados na tenda próxima à linha de saída/chegada, e podem ser retirados 
mediante a identificação do número de peito. Equipe médica ficará posicionada próximo à linha de 
saída/chegada. Banheiros químicos estarão disponíveis do início ao final da corrida. 

  

Os resultados estarão disponíveis no local, mas as cerimônias de premiações ocorrerão no pódium do Estádio 
Principal nos horários previstos. 

  

16.2 Marcha Atlética 

A Marcha Atlética ocorrerá no Gasômetro. Pontos de hidratação serão providenciados de acordo com as regras 
e regulamentos da WMA/IAAF. 

  

As bebidas pessoais serão identificadas com seu número de peito. O atleta deverá certificar-se de que as 
mesmas sejam entregues antes do início da prova, nas mesas reservadas aos pontos de hidratação. Mesas 
especiais estarão disponíveis para estas bebidas. 

  

No máximo 2 representantes do país do atleta poderão permanecer nas mesas para fornecer e coletar bebidas 
engarrafadas. Haverá um relógio digital informando o tempo de corrida em pontos próximos à linha de largada 
e chegada, a cada volta. 

  

Há equipe médica ao longo do percurso e em pontos próximos às linhas de saída/chegada. Banheiros químicos 
estão localizados ao longo do percurso e em pontos próximos às linhas de saída/chegada. Bebidas somente 
poderão ser fornecidas aos atletas nos pontos de hidratação oficiais. 

  

16.3 Meia Maratona   

A Meia Maratona terá início na Orla do Rio Guaíba, próximo às pistas de skate. A Meia Maratona consistirá em 
uma volta de aproximadamente 21 km. Bolsas etiquetadas com nome e número do atleta devem ser deixadas 
na Câmara de Chamada, onde permanecerão e podem ser retirados mediante a identificação do número de 
peito. Pontos de hidratação serão providenciados de acordo com as regras e regulamentos da WMA/IAAF. 

  

Atletas com bebidas próprias devem garantir que as mesmas sejam entregues até 1 hora antes do início do 
evento, e devem estar devidamente identificadas com o número do atleta e o posto de hidratação onde 
desejam recebê-las. Mesas especiais estarão disponíveis para estas bebidas. 

  

Os resultados estarão disponíveis no local, mas as cerimônias de premiações ocorrerão no pódium do Estádio 
Principal nos horários previstos. 



  

17. QUESTÕES ORGANIZACIONAIS 

17.1 Cerimônia de Abertura 

A Cerimônia de Abertura ocorrerá das 17h às 20h30, no sábado, 07 de novembro de 2015, no Estádio Principal 
- CETE. O programa consistirá de maneira formal, sendo seguido por entretenimento. Todas as Delegações 
afiliadas (todos os atletas e administradores) e todos os Árbitros Oficiais são convidados a participar da 
Cerimônia de Abertura. Os atletas devem estar em seu uniforme aprovado, e conforme solicitação dos 
organizadores, devem carregar uma pequena bandeira de seus países. 

  

17.2 Cerimônia de Encerramento 

A cerimônia de encerramento ocorrerá no Estádio Principal imediatamente após a conclusão das provas de 
Revezamento e as premiações dos Revezamentos, no Domingo, 15 de novembro de 2015. A cerimônia está 
prevista para o período da tarde, por volta das 15:00h. A entrega oficial da Bandeira da ASUDAVE PARA O 
PRÓXIMO ORGANIZADOR DO Campeonato Sul Americano ocorrerá durante a cerimônia. Convidamos a todos 
os atletas e membros de equipe a participarem deste momento de congraçamento e despedida! 

  

17.3 Corpo Médico e Fisioterapia 

CORPO MÉDICO: O serviço do Corpo Médico do Comitê Organizacional Local (LOC) atenderá aos atletas 
durante as competições em todos os locais e eventos fora de pista, uma hora antes do início e 1 hora após o 
fim da última competição. Serviços de primeiros-socorros estarão disponíveis apenas nos locais de eventos 
presentes na programação do Campeonato. Este serviço será gratuito. 

  

Entretanto, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO ATLETA o pagamento de qualquer serviço especializado adicional, 
incluindo sala de emergência e consulta médica especializada, hospitalização, cirurgia, procedimentos médicos, 
raio-X ou análises especiais, assim como tratamentos de fisioterapia.  

  

Sugere-se aos atletas que tenham o seu seguro médico disponível.   

  

SERVIÇOS DE MASSAGEM: Serviços de massagem e fisioterapia serão oferecidos mediante pagamento. Eles 
estarão disponíveis no Estádio Principal. 

  

17.4 Controle de dopagem 

A ASUDAVE, por meio do LOC Porto Alegre utilizará os serviços do Laboratório da Agência de Antidopagem de 
Montréal para realizar o controle de dopagem do Campeonato da ASUDAVE. Os testes de controle serão 
realizados de acordo com as regras da IAAF/WMA cumprindo as diretrizes da Agência Mundial de Antidopagem 
(WADA). 

  

PROCEDIMENTO DE EXAMES: A seleção dos atletas para os exames é feita de forma aleatória e qualquer 
atleta, independentemente da sua idade, sexo e o tipo de prova em que são participantes, podem ser 
escolhidos. As Diretrizes processuais estabelecidas pela WADA são rigorosamente respeitadas na análise de 
todos os atletas. 

  

O atleta que for selecionado para o exame, será avisado por um agente do controle de dopagem, o qual estará 
claramente identificado e credenciado como parte da equipe de exames. O atleta será informado que foi 
escolhido e que deverá se submeter ao teste de dopagem. O agente do controle de dopagem, que notifica a 
escolha, é o mesmo que acompanhará o atleta até a área de controle de exames, permanecendo sempre a seu 
lado. O procedimento do exame será totalmente explicado ao atleta, que poderá solicitar informações sobre 
qualquer assunto sobre o procedimento do mesmo. 

  

DIREITOS DO ATLETA: Um atleta será notificado da sua escolha para o controle de dopagem imediatamente 
após ter concluído uma prova. O agente do controle de dopagem permanecerá com atleta até que ele você se 
apresente na área de controle de exames. 

  



O atleta pode escolher uma pessoa (apenas uma) para acompanhá-lo ao processo de controle de dopagem. 
Com o consentimento de seu agente do controle de dopagem, e em todos os momentos, sob a vista do agente, 
o atleta pode: 

• Participar de uma cerimônia de vitória; 

• Competir em provas logo em seguida; 

• Receber atenção médica necessária; 

• Cumprir compromissos com a imprensa; 

• Refrescar-se ou recuperar-se. 
  

RESPONSABILIDADES DO ATLETA: é de responsabilidade do atleta garantir que durante o procedimento de 
coleta da amostra: 

• Estar ciente e cumprir com os regulamentos do controle de dopagem da IAAF / WMA / WADA 

• Estar em conformidade com o procedimento do controle de dopagem 

• Poder controlar a amostra de urina até que ela seja selada no kit de recolha de amostras 

• O kit de coleta de amostra selada é protegido e identificado 

• Toda a documentação apropriada é precisa, completa e assinada. 
  

Nota: Se qualquer parte do procedimento do controle de dopagem lhe preocupa, é recomendado que 
você registre a sua preocupação no formulário do exame e drogas e notifique o seu Delegado de 
Equipe ou sua Associação Nacional. Se você tiver uma “Isenção para Uso Terapêutico” (Therapeutic 
Use Exemption – TUE), você deve fornecer detalhes da mesma no formulário do controle de 
dopagem. 

  

RESULTADOS E SANÇÕES: Se o resultado do seu exame for negativo, você não será informado. Se a sua 
amostra 'A' demonstrar um resultado positivo, você será imediatamente contatado e terá a oportunidade de 
fornecer uma explicação e de ter a amostra 'B' testada (os custos serão por sua conta). Você pode renunciar a 
seu direito fornecer informações ou de ter a amostra 'B' testada. Se o não cumprir esses procedimentos será 
punido. 

  

Nota: O LOC não conduz as audiências ou aplicará sanções. Os testes positivos serão informados à 
sua Associação Nacional que dará prosseguimento de acordo com as disposições das Regras de 
Anti-dopagem. Em algumas circunstâncias, a ASUDAVE será responsável pela condução do processo. 

  

17.5 Plano de Transporte 

Haverá transporte especial entre os estádios, a um custo por utilização. 

  

17.6 Assembléia da ASUDAVE e dos Comitês 
A Assembléia da ASUDAVE e as Reuniões dos Comitês serão realizadas quinta-feira dia 12 de novembro de 
2015. 

Localização: Estádio Principal 

Horário: Assembléia ASUDAVE – 13:30 às 18 horas 

Reuniões Comitês – 9:30 às 12 horas 

As salas designadas para a reunião vão ser claramente identificadas. Alimentos não serão fornecidos pela 
ASUDAVE e LOC. 

  

17.7 Voluntários 

Pessoal qualificado em língua Espanhola dará assistência para os atletas, a organização da competição e os 
convidados. Se você precisar de ajuda de tradução, entre em contato com os balcões de informações no 
Estádio Principal. 

  

A arquibancada do estádio, os locais esportivos e balcões de informações estão abertos a partir de uma hora 
antes da primeira prova até a conclusão da última prova. 

  

17.8 Festa do Atleta 



A Festa do Atleta será realizada no dia 11 de novembro, às 20:30h. Haverá entretenimento musical e boa 
comida. A bebida será por conta do participante. 

  

ANEXO I – SALTO VERTICAL, ALTURA INICIAL E PROGRESSÃO 

  

MULHERES – SALTO EM ALTURA 

Idade Mínimo Progressão Três últimos 

W35 1.20 4 cm 3 cm 

W40 1.20 4 cm 3 cm 

W45 1.20 4 cm 3 cm 

W50 1.15 4 cm 3 cm 

W55 0.90 4 cm 3 cm 

W60 0.90 3 cm 2 cm 

W65 0.90 3 cm 2 cm 

W70 0.70 3 cm 2 cm 

W75 0.60 3 cm 2 cm 

W80 0.60 3 cm 2 cm 

W85 0.60 3 cm 2 cm 

W90 0.60 3 cm 2 cm 

  

HOMENS – SALTO EM ALTURA 

Idade Mínimo Progressão Três últimos 

M35 1.45 5 cm 3 cm 

M40 1.45 5 cm 3 cm 

M45 1.35 5 cm 3 cm 

M50 1.20 5 cm 3 cm 

M55 1.10 5 cm 3 cm 

M60 1.00 5 cm 3 cm 

M65 1.00 5 cm 3 cm 

M70 1.00 5 cm 3 cm 

M75 1.00 4 cm 3 cm 

M80 0.70 3 cm 2 cm 

M85 0.70 3 cm 2 cm 

M90 0.70 3 cm 2 cm 

  

MULHERES – SALTO COM VARA 

Idade Mínimo Progressão Três últimos 



W35 1.70 10 cm 5 cm 

W40 1.70 10 cm 5 cm 

W45 1.70 10 cm 5 cm 

W50 1.30 10 cm 5 cm 

W55 1.30 10 cm 5 cm 

W60 1.00 10 cm 5 cm 

W65 1.00 10 cm 5 cm 

W70 1.00 5 cm 5 cm 

W75 1.00 5 cm 5 cm 

W80 1.00 5 cm 5 cm 

W85 1.00 5 cm 5 cm 

W90 0.90 5 cm 5 cm 

  

HOMENS – SALTO COM VARA 

Idade Mínimo Progressão Três últimos 

M35 2.30 10 cm 5 cm 

M40 2.70 10 cm 5 cm 

M45 2.50 10 cm 5 cm 

M50 2.50 10 cm 5 cm 

M55 2.00 10 cm 5 cm 

M60 2.00 10 cm 5 cm 

M65 1.90 10 cm 5 cm 

M70 1.50 10 cm 5 cm 

M75 1.50 10 cm 5 cm 

M80 1.00 10 cm 5 cm 

M85 1.00 10 cm 5 cm 

M90 0.80 10 cm 5 cm 

  

Nota: No Salto com Vara a menor altura deve ter o ajuste mínimo do equipamento utilizado, com, e 
não deve ser inferior aos colchões. O salto em altura não deve ser nada menos do que a altura dos 
padrões disponíveis dos colchões, e não será permitida nenhuma ajuda adicional. 

  

ANEXO J - ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO PARA A FINAL 

  

Categoria Peso Disco Dardo Salto em Distância 

W50 10.50 27.00 - - 

W55 10.00 25.00 - - 



W60 - - 23.00 - 

M35 - - - 6.20 

M50 - - - 5.75 

M 45 - - 52.00 - 

M 50 12.10 41.00 46.00 - 

M 55 13.00 38.00 45.00 - 

M 60 - 41.00 41.00 - 

M 70 - 34.00 - - 

  

ANEXO K - ESPECIFICAÇÕES BARREIRAS 

  

BARREIRAS - MULHERES 

Barreiras Categoria Distância 
Altura das 
Barreiras 

Número 
de 

Barreiras 

Distância 
da 

Primeira 

Distância 
entre 

Última 

Curtas 

W 35-39 100m 
.840m 
(33") 

10 13m 8.5m 10.5m 

W 40-49 80m 
.762m 
(30") 

8 12m 8m 12m 

W 50-59 80m 
.762m 
(30") 

8 12m 7m 19m 

W 60+ 80m 
.686m 
(27") 

8 12m 7m 19m 

Longas 

W 35-49 400m 
.762m 
(30") 

10 45 35m 40m 

W 50-59 300m 
.762m 
(30") 

7 50m 35m 40m 

W 60-69 300m 
.686m 
(27") 

7 50m 35m 40m 

W 70+ 200m 
.687m 
(27") 

5 20m 35m 40m 

Obstáculos W 35+ 2000 m 
.762m 
(30") 

18 obstáculos e 5 saltos água 

  

BARREIRAS - HOMENS 

Barreiras Categoria Distância 
Altura das 
Barreiras 

Número 
de 

Barreiras 

Distância 
da 

Primeira 

Distância 
entre 

Última 

Curtas 

  

M 35-49 110m .991m (39") 10 13.72m 9.14m 14.02m 

M 50-59 100m .914m(36") 10 13m 8.50m 10.50m 



M 60-69 100m .840m (33") 10 12m 8m 16m 

M 70-79 80m .762m (30") 8 12m 7m 19m 

M 80+ 80m .686m (27") 8 12m 7m 19m 

Longas 

  

M 35-49 400m .914m (36") 10 45m 35m 40m 

M 50-59 400m .840m (33") 10 45m 35m 40m 

M 60-69 300m .762m (30") 7 50m 35m 40m 

M 70-79 300m .686m (27") 7 50m 35m 40m 

M 80+ 200m .686m (27") 5 20m 35m 40m 

Obstáculos 
M 35-59 3000 m .914m (36") 28 obstáculos e 7saltos água 

M 60+ 2000 m .762m (30") 18 obstáculos e 5 saltos água 

  

ANEXO L:  ESPECIFICAÇÕES DOS IMPLEMENTOS 

  

MULHERES 

Categoria Martelo Peso Disco Dardo Martelete 

W 35-49 4 K 4 K 1.0 K 600 G 9.080 K (20#) 

W 50-59 3 K 3 K 1.0 K 500 G 7.260 K (16#) 

W 60+ 3 K 3 K 1.0 K 400 G 5.450 K (12#) 

W 80+ 2 K 2 K .750 K 400 G 4.000 K (8.9#) 

  

HOMENS 

Categoria Martelo Peso Disco Dardo Martelete 

M 35-49 7.260 K (16#) 
7.260 K 
(16#) 

2.0 K 800 G 15.880 K (35#) 

M 50-59 6 K 6 K 1.5 K 700 G 11.340 K (25#) 

M 60-69 5 K 5 K 1.0 K 600 G 9.080 K (20#) 

M 70-79 4 K 4 K 1.0 K 500 G 7.260 K (16#) 

M 80+ 3 K 3 K 1.0 K 400 G 5.450 K (12#) 

  

ANEXO M: SALTOS VERTICAIS – ALTURAS E PROGRESSÕES 

  

HOMENS: Cada categoria iniciará a prova na altura mínima especificada no Anexo I, ou outra forma de início 
acordada entre os atletas. Por exemplo, M35 HJ deve iniciar com altura em 1,63 ou 1,69 ou 1,75 se todos os 
atletas concordarem. A partir daí a prova tem progressões previstas. 

  

MULHERES: Cada categoria iniciará a prova na altura mínima especificada no Anexo I, ou outra forma de início 
acordada entre os atletas. Por exemplo, F35 HJ deve iniciar com altura em 1,32 ou 1,38 ou 1,44. A partir daí a 
prova tem progressões previstas. 

  

Regulamento 



Os eventos estão divididos em grupos etários conforme se indica a seguir: 

M e W 30  Nascidos entre 09 Novembro 1980 e 08 Novembro 1985 

M e W 35  Nascidos entre 09 Novembro 1975 e 08 Novembro 1980 

M e W 40  Nascidos entre 09 Novembro 1970 e 08 Novembro 1975 

M e W 45  Nascidos entre 09 Novembro 1965 e 08 Novembro 1970 

M e W 50  Nascidos entre 09 Novembro 1960 e 08 Novembro 1965 

M e W 55  Nascidos entre 09 Novembro 1955 e 08 Novembro 1960 

M e W 60  Nascidos entre 09 Novembro 1950 e 08 Novembro 1955 

M e W 65  Nascidos entre 09 Novembro 1945 e 08 Novembro 1950 

M e W 70  Nascidos entre 09 Novembro 1940 e 08 Novembro 1945 

M e W 75  Nascidos entre 09 Novembro 1935 e 08 Novembro 1940 

M e W 80  Nascidos entre 09 Novembro 1930 e 08 Novembro 1935 

M e W 85  Nascidos entre 09 Novembro 1925 e 08 Novembro 1930 

M e W 90  Nascidos entre 09 Novembro 1920 e 08 Novembro 1925 

M e W 95  Nascidos entre 09 Novembro 1915 e 08 Novembro 1920 

M e W 100+  Nascidos em 1915, ou antes, 

  

Provas do Campeonato: 

M W 100 m, 200 m, 400 m, 800 m 

M W 1500 m, 5000 m, 10000 m 

M W 8 km Cross Country 

M W 
Meia Maratona (21.097m) 

21.097 metros 
21.097 metros 

M W 80/100/110 m c/ Barreiras 

M W 200/300/400 m c/ Barreiras 

M W 2000/3000 m c/ Obstáculos 

M W 5000 m Marcha Atlética 

M W 10 km Marcha Atlética na Rua 

M W Salto em Distância 

M W Salto Triplo 

M W Salto em Altura 

M W Salto com Vara 

M W Arremesso do Peso 

M W Lançamento do Disco 

M W Lançamento do Dardo 

M W Lançamento do Martelo 

M W Lançamento do Martelete 

M W    Pentatlo de Lançamentos 

M W 
Pentatlo Feminino (Barreiras / S. Altura / Peso / S. Distância / 800m) 

   Pentatlo Masculino (S. Distância/ Dardo / 200m / Disco / 1500m) 



M W 4 x 100 m Revezamento 

M W 4 x 400 m Revezamento 

  

 
 
Leia mais: http://www.sulamericano2015.com/regulamento/ 


