
XXI JOGOS INTERCOLEGIAIS - 2012
Atletismo

Regulamento

1 – A Competição de Atletismo será realizada de acordo com as Regras Oficiais da IAAF e Confederação Brasileira de Atletismo, 
salvo o estabelecido neste Regulamento.
2 -  Cada entidade poderá inscrever até 02 (dois) atletas por prova e uma equipe na prova de revezamento. Não serão permitidas 
substituições. As fichas de inscrição deverão ser entregues no dia 05 de maio de 2012 até 08 horas para a Categoria Infantil e às 13  
horas para a Categoria Juvenil.
3 – Cada atleta poderá participar de 02 (duas) provas, mais o revezamento.
4 -  Serão realizadas 02 (duas) chamadas antes do início de cada prova. A primeira chamada, 20 minutos antes e, a segunda chamada,  
10 minutos antes, quando os atletas entrarão na área de competição.
5 – O aluno-atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e devidamente uniformizado. Para ter condição de 
participação, antes do início de cada prova, deverá apresentar seu documento de identidade original  ou cópia autenticada a equipe de 
arbitragem.
6 – Os alunos-atletas que competirem em provas simultâneas deverão ficar atentos com a sua ordem de tentativas nas provas de campo  
e/ou largadas nas provas de pista. A arbitragem não tem obrigação de informar ao atleta ou atrasar a prova.
7 – Categorias de Idade: 
         - Infantil: nascidos em 1998, 1999 e 2000.
         - Juvenil: nascidos em 1995, 1996 e 1997
8 - Para a Categoria Infantil, serão realizadas as seguintes provas:
- 100 metros rasos;
- 200 metros rasos;
- 400 metros rasos para o Feminino;
- 800 metros rasos para o Masculino;
- Arremesso do peso (masculino 4 kg, feminino 3 kg);
- Salto em distância;
- Salto em altura;
- Revezamento: 4 x100 metros
9 -  Para a Categoria Juvenil, serão realizadas as seguintes provas:
- 100 metros rasos;
- 200 metros rasos;
- 800 metros rasos para o Feminino;
- 1500 metros rasos para o Masculino;
- Arremesso do peso (masculino 5 kg, feminino 4 kg);
- Salto em distância;
- Salto em altura;
- Revezamento: 4 x100 metros
10 – A organização do evento oferecerá um número de peito para cada aluno-atleta, sendo que este não poderá ser dobrado ou cortado  
conforme a regra oficial da IAAF. Caberá à coordenação das provas confeccionar séries, grupos de qualificação, sorteio de raias, ordem  
de largada e ordem de tentativa para as diversas provas.
11 – As provas de pista serão disputadas em final por tempo com exceção dos 100 metros rasos.
12 – A competição será realizada em pista de atletismo com 8 raias e piso sintético.
13 - Para efeito de classificação das equipes, na categoria especificada, os pontos serão computados em cada prova, de acordo com a 
seguinte escala:

1º lugar – 13 (treze) pontos;
2º lugar – 08 (oito)  pontos;
3º lugar – 05 (cinco) pontos;
4º lugar – 03 (três) pontos;
5º lugar – 02 (dois) pontos;
6º lugar – 01 (um) ponto.

                 13.1 - Na prova de Revezamento os pontos serão contados em dobro. 
14 – A competição será realizada na pista de atletismo da Faculdade de Educação Física e Desportos da UFJF, em 2etapas:
         - Manhã – 1ª Etapa
            Infantil - Horário 07h30min
        - Tarde – 2ª Etapa
            Juvenil - Horário 12h45min



Programação

CATEGORIA  INFANTIL
DIA: 05 de maio 

HORA PROVA SEXO FASE
07h40min Chamada Geral - -
08h30min 100 metros rasos Fem Semi-Final

Arremesso de peso – 3 Kg Fem Final
Salto em altura Masc Final

08h40min 100 metros rasos Masc Semi-Final
09h10min 400 metros rasos Fem Final

Salto em distância Masc Final
09h20min 200 metros rasos Masc Final por tempo
09h40min Arremesso de peso – 4 kg Masc Final

200 metros rasos Fem Final por tempo
Salto em altura Fem Final

10 horas 100 metros rasos Masc Final
10h10min 100 metros rasos Fem Final

Salto em distância Fem Final
10h25min 800 metros rasos Masc Final
10h45min 4 X 100 metros rasos Fem Final por tempo
11 horas 4 X 100 metros rasos Masc Final por tempo

CATEGORIA JUVENIIL
DIA: 05 de maio 

HORA PROVA SEXO FASE
12h40min Chamada Geral - -
13h30min 100 metros rasos Fem Semi-Final

Arremesso de peso – 4 Kg Fem Final
Salto em altura Masc Final

13h40min 100 metros rasos Masc Semi-Final
14h10min 800 metros rasos Fem Final

Salto em distância Masc Final
14h20min 200 metros rasos Masc Final por tempo
14h40min Arremesso de peso – 5 kg Masc Final

200 metros rasos Fem Final por tempo
Salto em altura Fem Final

15 horas 100 metros rasos Masc Final
15h10min 100 metros rasos Fem Final

Salto em distância Fem Final
15h25min 1500 metros rasos Masc Final
15h45min 4 X 100 metros rasos Fem Final por tempo
16 horas 4 X 100 metros rasos Masc Final por tempo


	
	XXI JOGOS INTERCOLEGIAIS - 2012
	Programação
	CATEGORIA  INFANTIL

	HORA
	CATEGORIA JUVENIIL

	HORA

