REGULAMENTO
Art. 1º - O 54º Campeonato Paulista de Atletismo Master acontecerá nos
dias 20 e 21 de agosto na pista de Atletismo do Centro Olímpico de
Treinamento e Pesquisa (COTP), em São Paulo (SP).
§ 1º - As despesas referentes à transporte, hospedagem e alimentação
ficarão a cargo do próprio atleta.
Art. 2º - O 54º Campeonato Paulista de Atletismo Master será um campeonato ABERTO à toda Comunidade
Master Brasileira e poderão participar atletas masculinos e femininos, associados ou não à AAVSP, residentes
ou não no estado de São Paulo, com 30 anos ou mais, completos até a data do início da competição (20 de
agosto de 2022).
§ 1º - Será considerada a idade do atleta no primeiro dia da competição, ou seja, 20 de agosto de 2022.
§ 2º - Todos os atletas competirão entre si, sem distinção de estado ou clube. Todas as equipes competirão de igual pra
igual, levando-se em conta apenas a faixa etária.
§ 3º - As inscrições serão de 02/06/2022 a 11/08/2022.
§ 4º - A AAVSP, organizadora da competição, não é considerada equipe. Os atletas que, por ventura, não forem
ligados a nenhuma equipe, estes serão considerados AVULSOS.
§ 5º - Poderão se inscrever no Campeonato atletas deficientes físicos ou visuais DESDE QUE NÃO NECESSITEM DE
GUIA NEM DE QUALQUER TIPO DE EQUIPAMENTO ESPECIAL (incluindo cadeira de rodas).
Art. 3º - Cada atleta inscrito poderá participar de 03 (três) provas individuais e os revezamentos. Se desejar,
poderá, ainda, fazer 02 (duas) provas extras, a seu critério.
§ 1º - Valor da inscrição:
- para sócio (em dia com a anuidade 2022): R$100,00 (cem reais)
- para não sócio: R$200,00 (duzentos reais)
§ 2º - Valor de cada prova extra: R$30,00 (trinta reais)
§ 3º - Não haverá devolução da taxa de inscrição, SALVO SE A COMPETIÇÃO FOR CANCELADA.
Art. 4º - As inscrições deverão ser feitas em formulário GOOGLE FORMS padrão da AAVSP, individualmente, para
cada atleta.
§ 1º – O link para inscrição está disponível no Blog (aavsp.blogspot.com) e nas redes sociais da AAVSP.
§ 2º - É obrigatório o preenchimento do FORMULÁRIO INDIVIDUAL e o envio do comprovante de depósito
bancário para: 11 98111.00.87 (Celeste) ou 11 99826.24.55 (Maria José).
§ 3º - As inscrições só serão validadas após o envio do comprovante de pagamento da taxa.
§ 4º - As inscrições deverão ser feitas e o comprovante de depósito enviado, impreterivelmente, até 11/08/2022.

Art. 5º - O pagamento através de transferência bancária (inclusive PIX) deverá ser feito no banco abaixo:
- Banco Santander:
- AG: 0319
- C/C: 13004057-7
- CNPJ: 52.643.186/0001-09  CHAVE PIX
Art. 6º - Não serão aceitas, SOB NENHUMA HIPÓTESE, inscrições para pagamento “a posteriori”.
Art. 7º - As categorias serão divididas por faixas etárias de 5 em 5 anos, a partir de 30 anos.
- Feminino - F30, F35, F40, F45, F50, F55, F60, F65, F70, F75, F80, F85, F90, F95, F100...
- Masculino - M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, M100...
Art. 8º - As provas do Campeonato serão as seguintes:
- PROVAS MASCULINAS – 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m rasos; 80m, 100m, 110m,
300m e 400m com barreiras; 2.000m e 3.000m c/obstáculos; 3.000m Marcha Atlética, 5.000m Marcha
Atlética; revezamento 4x100m; Saltos em Distância, Triplo, Altura, e com Vara, Arremesso do Peso,
Lançamentos do Disco, do Dardo, do Martelo e do Martelete.
- PROVAS FEMININAS – 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m rasos; 80m, 100m, 300m e
400m com barreiras; 2.000m c/obstáculos; 3.000m Marcha Atlética, 5.000m Marcha Atlética; revezamento
4x100m; Saltos em Distância, Triplo, Altura e com Vara; Arremesso do Peso, Lançamentos do Disco, do
Dardo, do Martelo e do Martelete.
- PROVA MISTA – Revezamento 4 x 400m
§ 1º - As provas serão disputadas por séries e por categoria (cada atleta só competirá com atletas de sua mesma
categoria).
§ 2º - Dependendo do número de concorrentes, juntar-se-ão duas ou mais categorias na mesma série,
apurando-se separadamente a classificação.
§ 3º - O competidor que, por qualquer motivo, desistir da prova, não poderá ser substituído por outro e nem mudar
de prova.
§ 4º - Nos revezamentos, cada entidade só poderá inscrever uma equipe por categoria, permitindo-se sua
composição com até 03 (três) atletas de categoria superior, não podendo o mesmo atleta participar de 02
(duas) equipes diferentes. A composição das equipes deverá ser entregue, por escrito, aos organizadores da
competição, no início da etapa em que vai acontecer a prova.
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§ 5º - Atletas AVULSOS não poderão participar dos revezamentos, haja visto não estarem inscritos por nenhuma
equipe.
§ 6º - O Revezamento 4x400m MISTO deve ser composto por dois homens e duas mulheres e será uma prova
apenas DEMONSTRATIVA, sem homologação de recorde.
§ 7º - Segundo decisão do Conselho da World Athletics (WA), a alternância de atletas de gêneros diferentes no
Revezamento 4x400m MISTO deve ser: HOMEM – MULHER – HOMEM – MULHER.
(Fonte: Nota Oficial 100.2022 da CBAt)

Art. 9º - O competidor, devidamente uniformizado e portando o número fornecido pela AAVSP (esse número não
deverá ser trocado em hipótese nenhuma), deverá fazer sua confirmação junto à mesa de controle,
apresentando documento oficial com foto (RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho - desde que a foto
esteja reconhecível).
§ 1º - 40 (quarenta) minutos antes do início da prova a súmula será encaminhada à arbitragem que, logo em
seguida, no portão de entrada da pista/campo, será promovida a chamada nominal dos atletas. Somente
acompanharão o árbitro da prova, os que forem chamados. SUGERIMOS QUE OS ATLETAS CHEGUEM 01
HORA ANTES DE SUA PROVA.
OBS 1: A chamada, no portão, para entrada das provas de pista será 15 (quinze) min antes do início da prova.
OBS 2: A chamada, no portão, para entrada das provas de campo será 30 (trinta) min antes do início da prova.
§ 2º - O retardatário será considerado ausente e NÃO PODERÁ PARTICIPAR DA PROVA.
§ 3º - O atleta que fizer provas simultâneas (no mesmo horário) deverá informar esta condição ao árbitro (ele
próprio ou algum companheiro de equipe).
§ 4º - Nenhum atleta poderá adentrar ao local da respectiva prova EM SEPARADO DOS DEMAIS.
Art. 10 - Os 03 (três) primeiros colocados em cada categoria serão premiados com medalhas, respectivamente:
ouro, prata e bronze.
Art. 11 - A premiação das equipes vencedoras (com maior número de pontos) será da seguinte forma:
§ 1º - As 10 (dez) melhores equipes colocadas no geral (masculino + feminino), serão premiadas com troféus.
§ 2º - Para a apuração da contagem de pontos por equipes, os pontos serão computados na seguinte ordem: 13, 9,
7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto, do 1º ao 8º colocado, respectivamente. A equipe campeã será aquela que somar o
maior número de pontos em todas as provas, de todas as faixas etárias.
§ 3º - Nos revezamentos, a contagem de pontos será DOBRADA.
§ 4º - Serão acrescidos aos pontos obtidos nas provas, as bonificações abaixo, por recorde igualados ou
superados, sendo dada apenas 01 (uma) bonificação por cada recorde:
- Recorde do Campeonato – 05 (cinco) pontos
- Recorde Paulista - 10 (dez) pontos
OBS 1: Só será considerado Recorde Paulista, aquele estabelecido por um SÓCIO da AAVSP.
OBS 2: Só será considerado Recorde Brasileiro, Sulamericano ou Mundial aquele estabelecido por um SÓCIO da
ABRAM. Os atletas devem informar essa condição (SÓCIO DA ABRAM) NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO.
§ 6º - Em caso de empate, será considerada campeã a equipe que obtiver maior número de medalhas de ouro,
sendo utilizado o mesmo critério para os demais empates.
Art. 12 - O Campeonato é realizado de acordo com as regras oficiais de Atletismo da World Athletics (WA),
obedecendo às adaptações da World Master Athletics (WMA) e o que determina este Regulamento.
§ 1º - A arbitragem da competição será realizada somente por árbitros devidamente registrados na Confederação
Brasileira de Atletismo (CBAt) e em conformidade com o que dispõe as normas específicas da mesma.
§ 2º - Na prova de Salto em Altura, a barra será elevada de 5 em 5cm até que reste 01 (um) competidor. Caso o
vencedor da prova solicite a tentativa de novo recorde, a barra será elevada de acordo com sua solicitação.
§ 3º - Na prova de Salto com Vara, a barra será elevada de 10 em 10cm até que reste somente 01 (um)
competidor. Caso o vencedor da prova solicite a tentativa de novo recorde, a barra será elevada de acordo
com sua solicitação.
Art. 13 - Nas provas de pista, todos os resultados serão “final por tempo”.
Art. 14 – No momento do Congresso Técnico haverá a indicação de um JURI DE APELAÇÃO composto por 03
(três) membros, com a função de apreciar todo e qualquer recurso ou reclamação encaminhados por intermédio
da Diretoria da Competição.
§ 1º - Todos os recursos deverão ser apresentados à Secretaria da competição, por escrito em, no máximo, 30
(trinta) minutos após a divulgação do resultado.
§ 2º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor da competição juntamente com o Departamento Técnico da
AAVSP.
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