FEDERAÇÃO CEARENSE DE ATLETISMO
FESTIVAL DE ATLETISMO SUB-23 E ADULTO FCAt 2018
1º Etapa
03 e 04 de Março de 2018
REGULAMENTO
Art. 1º. O Festival de atletismo da FCAT 2018 tem como objetivo a integração e desenvolvimento técnico das entidades participantes,
com organização dos Dept. Técnico e de Arbitragem da FCAt.
Art. 2º. A 1º etapa do Festival de atletismo da FCAT 2018 será realizada nos dias 03 E 04 de Março de 2018 no Estádio de Atletismo da
UNIFOR, junto ao Campeonato Cearense SUB-18.
Art. 3º. Cada atleta poderá fazer 03 (Três) provas, não há limite de atletas por prova para as equipes.
Art. 4º. Poderão participar atletas com idade mínima de 15 anos (Nasc. em 2003).
$ 1º - Atletas da Categoria SUB-16 (15 anos) só podem competir em 2 provas e não poderão participar das provas de
Arremessos e Lançamentos e corridas de 3.000m ou acima.
$ 2º - Atletas Categoria Sub-18, podem competir em 3 provas e não poderão participar das seguintes provas:
a. Masculino: Arremesso e Lançamentos.
b. Masculino e Feminino: 10.000m rasos, Maratona e Marcha Atlética.
Art. 4º. Para atletas filiados a FCAt Não haverá cobrança da taxa de inscrição
§ 1° – Para atletas não federados, filiados a outras federações ou estrangeiros a taxa de inscrição é R$ 20,00 (Vinte reais)
Art. 5º. As inscrições deverão ser enviadas, na ficha de inscrição oficial, em anexo, até 16 fevereiro de 2018 (Sexta - feira), através do email ce@cbat.org.br
§ 1° – Caso as inscrições sejam encaminhadas após esta data, a participação será avaliada pela organização e será cobrada
uma taxa de inscrição é R$ 20,00 (vinte reais) por atleta que for autorizado a competir, independente dele ser filiado ou não.
Art. 6º. Todas as provas de pista serão realizadas como final por tempo, nas provas de campo, os atletas terão direito a somente 3
(TRÊS) tentativas.
Art. 7º. Os atletas adentrarão a pista de acordo com a seqüência do Programa-Horário.
§ 1° – As provas de corrida adentrarão a pista 10min antes do horário.
§ 2° – As provas de campo adentrarão a pista 20min antes do horário.
Art. 9º. As provas da 1º etapa do Festival de atletismo da FCAT 2018 serão disputadas utilizando os implementos, alturas e medidas da
categoria adulta serão as seguintes:
MASCULINO
FEMININO
100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 110m C/ Barreiras, 400m C/
100m, 200m, 400m, 800m,1,500m, 20,000m Marcha Atlética
Barreiras, 20.000m Marcha Atlética, Salto Distância, Salto em
100m C/ Barreiras , 400m C/ Barreiras , Salto Distância, Arremesso
Altura, Arremesso de peso, Lançamento do Dardo, Lançamento
de peso, Lançamento do Dardo.
Martelo.
Art. 10º. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora.

