
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO 
ATLETISMO 



 
 

 
REGULAMENTO ESPECÍFICO -  ATLETISMO 

 
 

Art. 1º - A competição de atletismo do Minas Esportiva / Jogos do Interior de Minas 
obedecerá as regras da International Association of Athetics Federations (IAAF), 
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e Federação Mineira de Atletismo, 
observando-se as adaptações deste Regulamento. 
 
Art. 2º - Cada município poderá inscrever até 03 (três) atletas por prova, além de uma 
equipe em cada revezamento, respeitando o limite máximo estabelecido pelo Artigo 28º 
do Regulamento Geral. 
 
Art. 3º - Cada atleta poderá participar de 02 (duas) provas individuais, e dos 
revezamentos. Porém, os atletas com 16 e 17 anos (categoria Sub 18), considerando a 
idade do atleta em 31/12/2018, em qualquer hipótese, não podem participar no naipe 
masculino das seguintes provas: Arremesso de peso, lançamento dardo, disco, martelo e 
decatlo. 
 
Art. 4º- A reunião técnica da modalidade é de participação obrigatória para o 
representante municipal ou pessoa devidamente credenciada pelo mesmo.  Será 
realizada em data e local previamente estabelecidos pela Comissão Organizadora. A 
ausência acarretará na eliminação do município na modalidade. 
 
Art. 5º - Serão realizadas as seguintes provas e a programação será estabelecida pela 
Coordenação Técnica: 
 
 

Provas Femininas Masculinas 

Corridas rasas 100, 200, 400, 800, 1500 e 5000 metros 

Corridas com 
barreiras 

100 metros com barreiras a 0,84 m 
400 metros com barreiras a 0,76 m 

110 m com barreiras a 
1,06m 
400 m com barreiras a 
0,91m 

Revezamento 4 x 100 e 4 x 400 metros 

Saltos Altura, distância, triplo e com vara 

Arremessos e 
Lançamentos 

Peso (4,0kg), Disco (1,0kg), 
Dardo (600g), Martelo (4,0kg) 

Peso (7,26kg), Disco 
(2,0kg), Dardo (800g), 
Martelo (7,26 kg) 

Combinadas Heptatlo Decatlo 

 

 
Art. 6º - De acordo com os Artigos 45º, 46º e 47º do Regulamento Geral, os técnicos e os 
auxiliares técnicos das equipes participantes do Minas Esportiva/Jogos do Interior de 
Minas, para exercerem suas funções, deverão apresentar a cédula de Identidade 
Profissional expedida por órgãos oficiais reconhecidos pela legislação federal. 
 
Art. 7º - Os uniformes deverão conter, obrigatoriamente, o nome e/ou logomarca do 
município, não sendo permitidas improvisações, tais como: fitas adesivas, esparadrapos, 
papel e/ou similares, de acordo com o Artigo 75º do Regulamento Geral. 



 
 

 
Art. 8º - Será permitido ao atleta o uso de implemento próprio, desde que seja aferido 
antes do início de cada etapa pelo setor de aferição e posto à disposição de todos os 
competidores. 
 
Art. 9º - As alterações ou substituições de atletas em provas poderão ser feitas na 
reunião técnica. Para os revezamentos, serão aceitas substituições até 2 horas antes do 
horário previsto para o inicio da respectiva prova, desde que sejam atletas já inscritos no 
sistema. 
 
Parágrafo Único – A confirmação final do atleta na câmara de chamada deverá ser 
efetuada até 60 minutos antes do horário previsto para início da respectiva prova. Os 
atletas deverão entrar na pista 30 minutos antes do horário previsto para as provas de 
campo e 20 minutos antes para as provas de pista até 400 m, inclusive os revezamentos. 
Para as provas acima de 400 m, 10 minutos antes. 
 
Art. 10 - Ao responderem a chamada no local de prova, os atletas deverão apresentar-se 
ao árbitro, munidos de um dos documentos, conforme previsto pelo Artigo. 42º do 
Regulamento Geral, sem o qual não poderão competir. 
 
Art. 11 - Critérios para classificação geral e definição do município campeão na 
modalidade: será feita pela soma dos pontos obtidos pelos seus atletas nas respectivas 
modalidades e naipe, conforme quadro abaixo. 
 

1º lugar 13 pontos 5º lugar 4 pontos 

2º lugar 9 pontos 6º lugar 3 pontos 

3º lugar 7 pontos 7º lugar 2 pontos 

4º lugar 5 pontos 8º lugar 1 ponto 

 
§ 1º - Para a classificação geral final, a pontuação será feita conforme estabelecido no 
Regulamento Geral, Artigo 74º. 
. 
§ 2º - Em caso de empate de dois ou mais municípios no final da competição, será melhor 
classificado o que obtiver o maior número de primeiros lugares, segundo lugares e assim 
sucessivamente até se estabelecer o desempate. 
 
§ 3º - As provas combinadas e revezamentos têm contagem dobrada. 
 
§ 4º - O atleta que igualar ou superar o recorde da competição receberá a bonificação de 
05 pontos. 
 
Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
 
 

 
 

Comissão Organizadora do  
Minas Esportiva/Jogos do Interior de Minas 2018 

Secretaria de Estado de Esportes 


