
 

 

 

 

 

 

VII GRANDE PRÊMIO DE ATLETISMO FBA - 2015 
 

OBJETIVO 
Art. 1º - A Competição tem por objetivo, valorizar o desempenho dos atletas baianos na temporada, propiciando. 
            motivação e desenvolvimento técnico; 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 2º - A Competição será realizada na pista de Atletismo do SESI / CIA – Simões Filho, no dia 01 de novembro de 

2015 (domingo), a partir das 14 horas; 
Art. 3º - A Competição será regida pelas Regras Internacionais adotadas pela IAAF, CBAt e FBA; 
Art. 4º - A Competição será restrita aos atletas registrados e inscritos na FBA dentro do prazo legal, que estejam             

entre os 08 (oito) primeiros no Ranking Baiano Absoluto das provas constantes no programa do GP FBA; 
Parágrafo único: Para composição do Ranking Absoluto será observado todos os resultados obtidos pelos atletas em 

Competições Oficiais da FBA desde o Campeonato Baiano Menor ao Adulto, incluvise os festivais e seletivas, 
observando as restrições da NORMA 12 da CBAt, no período de 01 de janeiro a 11 de outubro de 2015; 

Art. 5º - As confirmações serão feitas no local da competição 30 (trinta) minutos antes do início previsto de cada prova, 
mediante apresentação da carteira da CBAt, ou qualquer outro documento de identificação com foto; 

Art. 6º - Não será limitada a quantidade de participação por prova, tendo o atleta o direito de participar de todas as 
provas às quais tenha seu nome vinculado; 

Art. 8º - Todas as provas serão finais; 
Art. 9º - As provas previstas para ambos os sexos serão as seguintes: 
            100 m. rasos, 400 m. rasos, 1.500 m. rasos, 10.000 m. rasos, Salto em Distancia, e Lançamento do Dardo;             
 

DA PREMIAÇÃO 
Art.10º- Serão premiados com medalhas douradas, prateadas e bronzeadas os atletas classificados 
              respectivamente em 1º, 2º e 3º lugares por prova; 
Art.11º- Haverá premiação pecuniária por prova conforme discriminação abaixo: 
            1º lugar – R$ 200,00 
            2º lugar – R$ 150,00 
            3º lugar – R$ 100,00 
Art.12º- Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Direção Técnica da FBA. 

 

PROGRAMA HORÁRIO 

Horário Prova Sexo Fase 

13h30min horas Inicio das confirmações para as provas de pista 

14h30min horas Salto em Distancia Feminino Final  

 Lançamento do Dardo Masculino Final 

15h00min horas 1.500 m. rasos Feminino Final 

15h20min horas 1.500 m. rasos Masculino Final 

15h40min horas 400 metros rasos Feminino Final  

 Salto em Distancia Masculino Final  

 Lançamento do Dardo Feminino Final 

15h55min horas 400 metros rasos Masculino Final 

16h10min horas 10.000 metros rasos Feminino Final 

16h30min horas 10.000 metros rasos Masculino Final 

16h50min horas 100 metros rasos Feminino Final 

17h05min horas 100 metros rasos Masculino Final 

17h20min horas Encerramento do Evento 

 
 


