
REGULAMENTO GERAL CIRCUITO VALE DO RIBEIRA DE ATLETISMO – 2019 

 

CAPÍTULO I - DA FINALIDADE 

 

 Art. 1º - O Circuito Vale do Ribeira de Atletismo tem como finalidade promover a participação 

das equipes e atletas da região do Vale do Ribeira nas provas do atletismo, visando o 

crescimento da prática de atletismo e ampliar a socialização dos participantes.  

 

CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO VR DE ATLETISMO 

 

Art. 2º - A Organização do Circuito VR de Atletismo é composta por gestores esportivos 

municipais, professores e treinadores do Vale do Ribeira e pela Associação Desportiva 

Atletismo Brasil (ADAB) como seu parceiro Institucional.  

 

 CAPÍTULO III – DOS CRITÉRIOS PARA SEDIAR ETAPAS 

 

Art. 3º - As cidades que pretendem sediar uma ou mais etapas do Circuito VR deverão tomar 

as seguintes providências: 

1- Preparar o local de competição (pista de atletismo, campo, praia, rua, avenida, etc) 

devidamente demarcados com raias e instalações de provas de campo adequadas ou 

adaptadas (desde que não apresente grande risco a integridade física dos atletas). 

Obs: A equipe técnica averiguará o local antes da competição e terá plenos poderes de 

permitir ou cancelar provas ou mesmo a competição se as instalações apresentarem 

grande risco aos atletas. 

2- Providenciar todos os implementos (peso, disco, dardo, pelota, etc) e área de queda 

(colchão) das provas que estiverem previstas no programa horário da competição. 

3- Providenciar um pódio para os três (03) primeiros colocados e estrutura para fixação 

do painel do evento que ficará atrás do pódio. As dimensões serão informadas pela 

comissão técnica do Circuito. 

4- Disponibilizar um sistema de som com microfones e caixas de som para facilitar a 

comunicação no local do evento. 

5- Disponibilizar água para os atletas e participantes. 

6- Mobilizar, no mínimo, vinte (20) voluntários para auxiliar na arbitragem, premiação 

dos atletas e organização do evento. 

7- Disponibilizar no mínimo quatro (04) tendas (barracas) para abrigar os atletas, 

árbitros, local de confirmação de provas e membros do cerimonial de premiação. 

8- Providenciar uma (01) ambulância com profissionais da saúde ou disponibilizar uma 

equipe de profissionais da saúde e local equipado com macas e kit de primeiros 

socorros. 



9- Organizar o almoço comunitário para os participantes e providenciar uma área coberta 

com assentos e mesas para acomodação de todos. É imprescindível que a refeição seja 

fornecida a baixo custo. 

10- Reservar um segundo local com cobertura (ginásio ou infraestrutura semelhante)  e 

elaborar um programa de atividades adaptadas para situações emergenciais (plano B) 

como por exemplo: condições climáticas não previstas (temporais, vendavais, etc,) ou 

manifestações populares, protestos e quaisquer possíveis ameaças que possam vir a 

comprometer a segurança dos participantes no local de competição. 

11- Disponibilizar canais de comunicação (telefone, email, grupo de whatsapp, endereço, 

etc) para que os interessados tenham informações sobre o evento.  

 

 

CAPÍTULO IV – DA PROGRAMAÇÃO, PROGRAMA DE PROVAS E CATEGORIAS 

 

 Art. 4º -  A Programação do Circuito deverá ter no máximo cinco (05) horas de duração do 

início da primeira atividade ao término da última prova.  

§1º - Ao final de cada etapa haverá o almoço comunitário, de preferência, no mesmo local de 

competição. 

§2º - A divulgação da etapa deverá ser feita no mínimo quarenta (40) dias antes da data do 

evento, oportunizando um tempo hábil para que as equipes se organizem para participarem 

da competição. 

§3º - A divulgação das provas e categorias deverão ocorrer no mínimo trinta (30) dias antes da 

data do evento. 

§4º - A divulgação do programa horário deverá ser disponibilizada no mínimo quinze (15) dias 

antes da data do evento. 

 

Art. 5º - O programa de provas deverá obedecer aos seguintes critérios: 

§1º Contemplar todas as categorias previstas no regulamento, ofertando um número mínimo 

de provas por categoria. 

1- Mini – duas (02) provas individuais. 

2- Pré-Mirim – duas (02) provas individuais e um (01) revezamento. 

3- Mirim – quatro (04) provas individuais e um (01) revezamento. 

4- Menores – seis (06) provas individuais e um (01) revezamento. 

5- Juvenil - seis (06) provas individuais e um (01) revezamento. 

6- Adulto (livre) - seis (06) provas individuais e um (01) revezamento. 

7- Master – quatro (04) provas individuais. 

§2º - Cada categoria possui um grupo de provas que poderão ser escolhidas pelos 

organizadores de cada etapa do circuito. 

1- Mini – 50 metros rasos, 150 metros rasos, pelota ou mini dardo, salto em distância e 

salto em altura. 



2- Pré-Mirim – 60 metros rasos, 250 metros rasos, revezamento 4x50 metros, salto em 

distância, salto em altura e pelota. 

3- Mirim – 75 metros rasos, 250 metros rasos, 600 metros rasos, revezamento 4x75 

metros, salto em distância, salto triplo, salto em altura, arremesso de peso, 

lançamento de disco, lançamento de dardo. 

4- Menores – 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400 metros rasos, 800 metros rasos, 

revezamento 4x100 metros, revezamento 4x400 metros, salto em distância, salto em 

altura, salto triplo, arremesso de peso, lançamento de disco e lançamento de dardo. 

5- Juvenil - 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400 metros rasos, 800 metros, 1.500 

metros, revezamento 4x100 metros, revezamento 4x400 metros, salto em distância, 

salto em altura, salto triplo, arremesso de peso, lançamento de disco e lançamento de 

dardo. 

6- Adulto - 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400 metros rasos, 800 metros, 1.500 

metros, 3.000 metros, revezamento 4x100 metros, revezamento 4x400 metros, salto 

em distância, salto em altura, salto triplo, arremesso de peso, lançamento de disco e 

lançamento de dardo. 

7- Master – 100 metros rasos, 400 metros rasos, 1.500 metros, 3.000 metros, 

revezamento 4x100 metros, salto em altura, salto em distância, arremesso de peso, 

lançamento de disco e lançamento de dardo.  

Obs: As provas de revezamento poderão ser mistas, a critério dos organizadores das 

etapas ou mediante deliberação dos membros do circuito. 

 

Art. 6º - As categorias serão divididas pela idade dos atletas. 

1- Mini – 08 a 10 anos, atletas nascidos entre 2009 a 2011. 

2- Pré-Mirim – 11 a 12 anos, atletas nascidos entre 2007 a 2008. 

3- Mirim – 13 a 14 anos, atletas nascidos entre 2005 a 2006. 

4- Menores – 15 a 16 anos, atletas nascidos entre 2003 a 2004. 

5- Juvenil – 17 a 18 anos, atletas nascidos entre 2001 e 2002. 

6- Adulto (livre) – a partir de 19 anos, atletas nascidos até 2000. 

7- Master – A partir de 35 anos, atletas nascidos até 1984. 

 

CAPÍTULO V - DAS INSCRIÇÕES  

 

Art. 7º - As inscrições devem ser realizadas através do e-mail dos organizadores no prazo 

máximo de dez (10) dias antes da data da competição. 

§1º - As equipes devem indicar as provas que seus atletas realizarão no ato da inscrição via e-

mail. 

§2º - Os atletas poderão se inscrever e competir em quaisquer provas de suas respectivas 

categorias. 

§3º - Serão aceitas até três (03) inscrições de atletas por equipe após o prazo regulamentar, 

até 30 minutos antes do início da prova.  


