
REGULAMENTO TÉCNICO DA MODALIDADE DE ATLETISMO

Art.  1º   –  A  modalidade  de  Atletismo  será  desenvolvida  de  acordo  com  as  regras  em  vigor  da
Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul e pelo que dispuser este regulamento. 

Art. 2º  – A modalidade de Atletismo terá as seguintes provas: 
MASCULINO FEMININO

100 metros rasos 100 metros rasos 

200 metros rasos 200 metros rasos 

400 metros rasos 400 metros rasos 

800 metros rasos 800 metros rasos 

1.500 metros rasos 1.500 metros rasos 

Revezamento 4 X 100 metros rasos Revezamento 4 X 100 metros rasos 

Salto Distância Salto Distância 

Salto em Altura Salto em Altura 

Arremesso do Peso Arremesso do Peso 

Lançamento do Disco Lançamento do Disco 

Lançamento do Dardo Lançamento do Dardo 

Art. 3º  – As inscrições serão realizadas através do site:
 http://www2.pelotas.com.br/educacao/portal/desporto/
§ 1º – Cada equipe poderá participar com até 03 (três) atletas por prova individual. 
§ 2º – No revezamento cada equipe poderá participar com 01 (um) quarteto gênero masculino e 01
(um) quarteto gênero feminino. 
§  3º  –  Cada  atleta  poderá  participar  de  no  máximo  03  (três)  provas  individuais  mais  01  (um)
revezamento. 

Art. 4º –  Após o término do período de inscrição, o atleta só poderá ser substituído da prova por
outro atleta da mesma equipe já inscrito em outra prova, cumprindo o disposto nos parágrafos do art.
3º.

Art. 5º – No atletismo, a contagem de pontos das equipes por prova, será a seguinte: 
a) 1º lugar – 13 pontos; 
b) 2º lugar – 08 pontos; 
c) 3º lugar – 06 pontos; 
d) 4º lugar – 05 pontos; 
e) 5º lugar – 04 pontos; 
f) 6º lugar – 03 pontos;
g) 7º lugar – 02 pontos;
h) 8º lugar – 01 ponto. 

Art. 6º – Serão conferidas medalhas de 1º, 2º e 3º lugares em cada prova, bem como um troféu para
Campeão, Vice-campeão e 3º lugar por equipe nos gêneros masculino e feminino. 

http://www2.pelotas.com.br/educacao/portal/desporto/


Art. 7º –  Na prova salto em altura, caso 2 ou mais atletas estiverem empatados em 1º, 2º e/ou 3º
lugares, deverá haver desempate.
Parágrafo único – Os atletas empatados em 1º, 2º e/ou 3º lugares devem saltar apenas um salto na
última  altura  que  ambos  ultrapassaram.  Permanecendo  o  empate,  a  barra  será  elevada  até
permanecer apenas um atleta.

Art. 8º – Os critérios de desempate para a classificação final por equipes serão:
 I- Maior número de primeiros lugares;
II- Maior número de segundos lugares;
III- Maior número de terceiros lugares;
IV- Maior número de quartos lugares;
V- Maior número de quintos lugares;
VI- Maior número de sextos lugares;
VII- Melhor colocação no revezamento;
VIII- Sorteio.


