
 

 

 

 

1º FESTIVAL ABERTO DE ATLETISMO UFJF/FMA 2020 

 

O 1º FESTIVAL ABERTO DE ATLETISMO UFJF/FMA tem como objetivos proporcionar oportunidade de preparação dos atletas para futuras 

competições oficiais, bem como dar oportunidade a atletas não-federados de participarem das provas oferecidas. 

 

REGULAMENTO 

Art.1º - O 1º FESTIVAL ABERTO DE ATLETISMO UFJF/FMA será realizado no dia 08 de fevereiro de 2020, na pista da Faculdade de 

Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Art. 2º - Poderão participar atletas filiados ou não a qualquer Federação, de acordo com as especificações da Norma 12 da CBAt. 

§ 1º - Poderão participar atletas representando clubes de outros estados, sendo que as inscrições deverão ser enviadas 

através das respectivas Federações de origem, para o e-mail da Federação Mineira de Atletismo-FMA. 

Art. 3º - Os clubes e demais interessados poderão inscrever quantos atleta desejarem em cada prova de cada categoria. 

§ 1º - Os atletas das Categorias Sub 16 e Sub 18 poderão participar de  apenas  duas provas e, nas demais categorias, de três 

provas. 

Art. 4º - As inscrições serão realizadas pelo site da FMA www.atletismomg.org.br, do dia 27 de janeiro a 05 de fevereiro de 2020 

(Quarta Feira). 

ART. 5º - O valor da inscrição por atleta de Minas Gerais e por prova, será de R$15,00, que devem ser pagos por meio de depósito bancário 

na conta da equipe Apollo Esportes Associados (Banco do Brasil, Agência - 2995-5, Conta Corrente - 57827-4). Para clubes não filiados à FMA, a taxa de 

inscrição por atleta será de R$ 60,00 até o dia 05 de fevereiro de 2020(quarta-feira). 

Art. 6º - PREMIAÇÃO - Todo atleta inscrito receberá uma medalha de participação. Não haverá premiação por equipes. 

Art. 7º - O 1º FESTIVAL ABERTO DE ATLETISMO UFJF/FMA será composto das seguintes provas: 

Categoria Sub 16 –  500  m  e 1.000 m rasos 

                           - Arremesso do Peso, Lançamento do Disco e Lançamento do Dardo.  

Categoria Sub 18 – 500 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m 

                           - Arremesso do Peso, Lançamento do Disco e Lançamento do Dardo.  

Categoria Sub 20 – 500 m, 800 m, 1.500 e 5.000 m 

                          - Arremesso do Peso, Lançamento do Disco e Lançamento do Dardo.  

Categoria Adulta – 500 m, 800 m, 1.500 m e 5.000 m 

                           - Arremesso do Peso, Lançamento do Disco e Lançamento do Dardo.  

§ 1 – Todas as provas de pista serão corridas em finais por tempo e as provas de campos serão disputadas em três 

tentativas. 

ART. 8º. – As confirmações para cada prova se encerrarão 20 min antes do horário estabelecido para cada prova.  

ART. 9º - O (a) atleta ao sentir-se prejudicado, imediatamente, poderá de forma serena e educada, fazer protesto verbal ao árbitro 

da prova. Caso não haja solução satisfatória, o Árbitro Geral entrará em ação de acordo com a regra 146-3. Persistindo  o  impasse,  

o  reclamante poderá solicitar a convocação do Júri de Apelação, pagando no ato a taxa no valor de US100,00 . A taxa  será devolvida se 

o Júri de Apelação julgar que o reclamante tenha razão e, caso contrário, este valor será incorporado ao ativo da Federação Mineira 

de Atletismo. 

§ 1º - Os protestos relativos aos resultados ou condução de uma prova devem ser feitos dentro de, no máximo, trinta 

minutos do anúncio oficial do resultado daquela prova. 

Art. 10º - Será nomeado pelos organizadores o Júri de Apelação constituído por três ou cinco  membros presentes. 

Art. 11º - Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo diretor da Competição  e pela Comissão Organizadora, 

dentro de suas atribuições. 

 



 

PROGRAMA HORÁRIO 1º. FESTIVAL ABERTO DE ATLETISMO UFJF/FMA 

 

Data: 08 de fevereiro de 2020 

Local: Pista de Atletismo da Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

13:00 h - Início das confirmações 

 

14:00 h – 500 m Fem e Mas  

              - Arremesso do Peso Mas  

              - Lançamento do Disco Fem  

 

15:00 h – 800 m Fem e Mas 

              - Arremesso do Peso Fem 

              - Lançamento do Disco Mas  

 

16:00 h – 1.500 m Fem e Mas 

              - Lançamento do Dardo Fem  

 

17:00 h – 3.000 m Fem e Mas 

              - Lançamento do Dardo Mas 

 

17:30 h – 5.000 m Fem e Mas 

 

• As provas de pista serão corridas “final por tempo”. A seriação será definida após o encerramento 

das inscrições. 

• O Programa Horário poderá sofrer alterações após o encerramento das inscrições. 

 

 


