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BRASILEIRA DE ATLETISMO

CAMPEONATO PAULISTA DE CROSS COUNTRY 2021
Apoio:

REGULAMENTO
CAPITULO I – DA FINALIDADE
Art.1º O CAMPEONATO PAULISTA DE CROSS COUNTRY tem a finalidade de difundir e
desenvolver a prática desta modalidade do Atletismo no Estado de São Paulo.
CAPITULO II – DA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO
ETAPA: TUPÃ – SP - DIA 28/11/2021
LOCAL: CTA DA CAMAP - Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista.
Rua Severino Ferreira de Oliveira, nº 1.615, Vila Inglesa, a margem da Rodovia João
Ribeiro Barros, SP-294, na cidade de TUPÃ - SP
Início da prova: 08h00
Confirmação: 07h15
Art. 2º O Campeonato é dirigido pela FPA, com o apoio institucional da Prefeitura
Municipal da Estância de Tupã e Secretária Municipal de Esportes e Recreação da
Estância Turística de Tupã, com o apoio da CAMAP; Câmara Municipal da Estância
Turística de Tupã e Casa do Garoto.
CAPITULO III – DA PARTICIPAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
§1º - As inscrições deverão ser enviadas pela Entidade responsável em conjunto com
o formulário de inscrição FPA, disponibilizado no site com os dados completos (nome
completo, data de nascimento, número de CBAt para atletas federados, indicação de
provas e categoria), estes documentos estão no site www.atletismopaulista.com.br e
devem ser enviados para o e-mail : inscrições@atletismofpa.org.br, até o dia
19/11/2021.
§2º - Poderão participar do Campeonato os atletas pertencentes a associações que
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estejam regularizadas com suas obrigações na FPA, e que atendam as normas da WA,
CBAt e da legislação em vigor.
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§ 3º - Poderão participar atletas estrangeiros mediante a autorização da FPA e
autorização da Confederação Brasileira de Atletismo - CBAt para estrangeiros
competirem no país, através da sua Federação de origem e encaminhamento das
inscrições até a data, mediante o pagamento antecipado da taxa de R$50,00
(Cinquenta reais).
§ 4º - Poderão participar atletas NÃO Federados, através do encaminhamento de
inscrição, mediante o pagamento antecipado da taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais)
por atleta.
§ 5º - Não haverá devolução da taxa de participação, caso o atleta desista de
participar.
§ 6º - Os pagamentos das taxas deverão ser efetuados até a data através de depósito
identificado na conta da FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO, CNPJ:
62.894.803/0001-94, BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 3010 C/C 961-7 ou
PIX 62.894.803/0001-94 e encaminhado cópia do comprovante de depósito no ato da
inscrição.
§ 7º - Os atletas serão classificado por ordem de chegada, de acordo com o sexo e a
categoria.

CAPITULO IV – DO PROGRAMA DE PROVAS E PROGRAMA HORÁRIO
Art. 3º A competição é realizada de conformidade com as Regras da World
Athletics.Art. 5º São realizadas na Competição as seguintes provas, por categorias
e sexo:
- Sub 16 M e F: 2km; Premiação para os 5 primeiros colocados.
- Sub 18 M e F: 4km; Premiação para os 5 primeiros colocados.
- Sub 20 M e F: 8km; Premiação para os 5 primeiros colocados.
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- Adulto M e F: 8km; Premiação para os 5 primeiros colocados.
- Master M e F: 8km; Premiação para os 5 primeiros colocados.
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Paragrafo único: Serão premiados os 05 (cinco) primeiros colocados por categoria
e sexo, FILIADOS e os 05 (cinco) primeiros colocados por categoria e sexo NÃO
FILIADOS.
§ 1º - As distâncias constantes deste artigo podem sofrer ajustes em função do
circuito em que as provas forem realizadas.
§ 2º - O Campeonato é realizado, obrigatoriamente, em um só dia.
Art. 4º As faixas etárias para as categorias constantes no Art. 6º são as seguintes:
- Adultos: atletas com idade apartir de 18 anos (nascidos entre 1972 e 2003).
- Masters: atletas com idade a partir de 50 anos (nascidos até 1971).
§ 1º - A idade a ser considerada é a que o atleta terá em 31 de dezembro de 2021.
Art. 5º - São condições para que o atleta federado participe do Campeonato:
a) não estar cumprindo penalidade imposta pela CBAt ou por suas filiadas;
b) apresentar a carteira de atleta expedida pela CBAt, caso o mesmo seja federado.
Art. 6º - Os atletas devem utilizar o uniforme conforme as regras da WA e de
preferência de suas respectivas entidades.
Art. 7º - Todas as despesas são de responsabilidade das Entidades participantes
(transporte, hospedagem, alimentação, etc.)
Paragrafo Único: A Casa do Garoto, apoiadora do evento disponibilizará 50 vagas
de alojamento para atletas masculino e feminino, devendo ser solicitado pelo
whatsApp ; (14) 99723-3827 com Luis Alves.
CAPÍTULO V – DA ARBITRAGEM
Art. 8º - A arbitragem da competição será realizada por árbitros pertencentes ao

FILIADA A CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE ATLETISMO

quadro da Federação Paulista de Atletismo.
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Art. 9º - Os casos omissos são resolvidos pelo Diretor da Competição dentro de
suasatribuições ou pelo Departamento Técnico da FPA.

