CAMPEONATO BAIANO DE LOTERIAS CAIXA ATLETISMO ADULTO /2022
REGULAMENTO
OBJETIVO
Art. 1º - O Campeonato Baiano Loterias Caixa de Atletismo Adulto - 2022, será realizado no dia
17 de abril na Pista de Atletismo do Colégio Militar de Salvador – Pituba, e tem por objetivo
incentivar e fomentar a prática do Atletismo no Estado da Bahia, promovendo assim o seu
desenvolvimento;
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º - Do Campeonato poderão participar Clubes, Associações e Ligas filiadas a FBA;
Art. 3º - O Campeonato será regido pelas Regras Internacionais adotadas pela WA e CBAt, exceto
as situações previstas neste Regulamento;
Art. 4º - Excepcionalmente por conta da Pandemia COVID 19, não haverá presença de publico e só
poderão participar do Campeonato, Entidades de Prática filiadas a FBA, cujos atletas e treinadores
estejam com o ciclo vacinal completo (Primeira e segunda doses);
Parágrafo Único: Só serão aceitas as inscrições dos atletas dos inscritos e registrados pelas
Entidades de pratica, cujos documentos estejam dentro do prazo de validade, as quais deverão ser
feitas até (quinta feira), o dia 14 de abril de 2022, as confirmações por prova em conformidade com
as inscrições feitas, serão ratificadas até 30 (trinta) minutos antes do início de cada prova, mediante
apresentação da carteira da CBAt, ou qualquer documento de identificação;
Art. 5º - O Campeonato será aberto a atletas de ambos os sexos com idade a partir dos 16 anos
em diante, tomando-se por base o ano de nascimento dos mesmos, observando-se a Norma 12
CBAt;
Art. 6º - Cada entidade só poderá participar com uma única equipe em ambos os naipes;
Art. 7º - Cada filiada poderá inscrever o máximo de 02 (dois) atletas por prova e naipe;
Art. 8º - Cada atleta poderá participar de até 03 (três) provas;
Art. 9º - O atleta só poderá participar do Campeonato os atletas que já tenha tomado às duas
doses da vacina;
Art. 10º - Com exceção dos 100 metros rasos todas as provas de pista serão corridas como finais
por tempo;
Art. 11º - Excepcionalmente por conta da Pandemia COVID 19, o Campeonato será realizado em
uma única etapa;
Art. 12º- As provas disputadas em ambos os naipes serão as seguintes:
100 m rasos, 400 m rasos, 800 m rasos, 5.000 m rasos, Salto em Distancia, Salto em Altura,
Arremesso do Peso, Lançamento do Dardo e Lançamento do Disco;
Parágrafo Único Os atletas do gênero masculinos com idades de 16 e 17 anos não poderão
participar das provas dos lançamentos e do Arremesso do peso e dos 5.000 m. rasos e do gênero
feminino não poderão participar das provas do lançamento do Dardo e do Arremesso do peso e dos
5.000 m. rasos;
Art. 13º- A composição das séries, balizamento e ordem preliminar de arremessos e lançamentos,
serão formatadas através de sorteio;
Parágrafo Único Nos 100 m. rasos, caso o numero de atletas não justifique semifinais, a mesma
será corrida como final no horário da final.

DA PREMIAÇÃO
Art. 14º- Os atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares serão premiados com medalhas, douradas,
prateadas e bronzeadas;
Art. 15º - As entidades de prática classificadas em 1º, 2º e 3º lugares no masculino e feminino serão
premiadas com troféus, observando-se a somatória dos pontos obtidos pelos atletas por prova,
conforme tabela abaixo:
1º lugar - 13 pontos 2º lugar - 08 pontos 3º lugar - 06 pontos 4º lugar - 05 pontos
5º lugar - 04 pontos 6º lugar - 03 pontos 7º lugar - 02 pontos 8º lugar - 01 ponto
Art. 16º - Os casos omissos a este regulamento, serão resolvidos pelo Júri de apelação formado em
cada etapa.
PROGRAMA HORÁRIO
HORÁRIO
13h30min
14h00in

14h15min
14h30min
14h45min
15h00min
15h15min

15h30min
15h45min
16h00min
16h30min
17h00min

PROVAS
CARATER
Início das Confirmações por prova
800 metros rasos
Final p/tempo
Lançamento do Dardo
Final
Arremesso do Peso
Final
Lançamento do Disco
Final
Salto Distancia
Final
Salto em Altura
Final
800 metros rasos
Final p/tempo
100 metros rasos
Semi Final
100 metros rasos
Semi Final
400 metros rasos
Final p/tempo
400 metros rasos
Final p/tempo
Lançamento do Dardo
Final
Arremesso do Peso
Final
Lançamento do Disco
Final
Salto Distancia
Final
Salto em Altura
Final
100 metros rasos
Final
100 metros rasos
Final
5.000 metros rasos
Final p/tempo
5.000 metros rasos
Final p/tempo
Encerramento

SEXO
Feminino
Feminino
Masculino
Feminino
Feminino
Masculino
Masculino
Feminino
Masculino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Masculino
Feminino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino

