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A P R E S E N T A Ç Ã O

O Circuito de Corridas Rústicas está fundamentado 
no programa Indústria Saudável por meio do 
incentivo para que houvesse a parceira com as 
indústrias que promovem com a chancela do SESI 
as provas durante o ano, propiciando a prática 
do atletismo, baseado na ação sócio-educativa, 
vislumbrando a criação da cultura e do hábito 
esportivo, favorecendo o intercâmbio esportivo, 
cultural e solidário entre os atletas.

No mercado crescente das corridas de rua, 
observa-se o papel importante das indústrias que 
têm sua marca atrelada ao esporte e aos conceitos 
de bem-estar e estilo de vida saudável.

O SESI cumpre, assim, o papel provedor de 
soluções para a indústria, com uma das atividades 
realizadas pela área de Esporte e Lazer do 
SESI - Paraná que mais desperta a participação 
do público industriário nos finais de semana. 
Observamos que nos últimos anos houve uma 
adesão crescente do público industriário e isso 
reflete a participação efetiva das indústrias 
parceiras em cada uma das etapas por meio de 
suas associações de funcionários.

A escolha da Volvo como parceira no Edital 
Inovação foi uma decisão pautada na estabilidade 
administrativa da Associação Viking (Volvo), 
demonstrada pela participação progressiva nas 
competições dos jogos do SESI e o sucesso em 
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programas como Atleta do Futuro. As parcerias anteriores e a seriedade dessa 
associação foram determinantes para a escolha dessa empresa, já que, estávamos 
diante de um grande projeto que envolvia uma equipe de alta qualidade, com 
profissionais de diferentes áreas do conhecimento, uma prática constante na Volvo.

Para que cumpríssemos o objetivo do projeto, promovendo integração, saúde e bem-
estar do industriário construímos uma equipe de profissionais do SESI e do CNPq que 
discutiu procedimentos e processos que foram implantados e avaliados, resultando 
na criação da manualização do Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias. 

O grande desafio desse projeto foi escrever um manual que pudesse facilitar a 
implantação desse produto em todo o Brasil por meio dos Departamentos Regionais 
do SESI. Assim, foram criados três livros: o primeiro consiste no entendimento do 
fenômeno corrida de rua e o fortalecimento dos argumentos para criação e busca de 
parceiros para realização do circuito de corridas, sejam eles, sociais, econômicos ou 
saúde. No segundo livro encontram-se os passos para realização de cada etapa do 
circuito e no último livro são disponibilizadas as normas e regulamentos que regem 
a criação de um circuito de corridas. 

Agradeço especialmente as indústrias que acreditaram em nossa atuação e 
efetivamente realizaram a parceria para a execução desse projeto, respectivamente 
representadas por suas associações de funcionários: Volvo do Brasil – Associação 
Viking, Companhia Paranaense de Energia (COPEL) – Associação Copel Curitiba, 
Novozymes Latin America – Associação dos Funcionários Novozymes do Brasil, 
Robert Bosch do Brasil – Associação dos Funcionários da Robert Bosch, Renault do 
Brasil – Associação Colibrie Case New Holland – Associação dos Funcionários CNH.

Jose Antonio Fares
Diretor Superintendente
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S E S I   –   F O R M U L A Ç Ã O   E S T R A T É G I C A

MISSÃO

Promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, com foco em 
educação, saúde e lazer, e estimular a gestão socialmente responsável da empresa 
industrial.

VISÃO DE FUTURO

Ser líder nacional na promoção da melhoria da qualidade de vida do trabalhador e 
de seus dependentes e da gestão socialmente responsável da empresa industrial.
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P R O G R A M A   S E S I   E S P O R T E

CONCEPÇÃO

Programa de Esporte, socioeducativo, fundamentado na participação, na formação e 
no rendimento para a valorização humana, contribuindo para a promoção social e a 
melhoria da qualidade de vida;

OBJETIVO GERAL

Promover o esporte com caráter socioeducativo, fundamentado na participação, na 
formação e no rendimento, tendo em vista a valorização humana, a promoção social 
e a melhoria da qualidade de vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Sensibilizar empresários, representantes de empresas, trabalhadores, suas famílias e 
comunidades para a prática do esporte, segundo a concepção do programa.

Promover a prática esportiva diversificada fundamentada na participação, na 
formação e no rendimento.

Estimular a integração entre empresas, trabalhadores, suas famílias e comunidades 
por meio da prática esportiva.

Incentivar e apoiar ações de esportes realizadas para e nas empresas industriais.

Incentivar a participação de pessoas com necessidades especiais nas práticas 
esportivas.
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EDITAL SENAI  SESI INOVAÇÃO 

Em 2009 foi lançado o Edital SENAI SESI Inovação, um edital com abrangência 
nacional, voltado à participação dos Departamentos Regionais (DRs) das instituições 
SESI e SENAI, envolvendo unidades e profissionais em parceria com empresas do 
setor industrial.

Com edições anuais, o Edital tem por objetivo incentivar e apoiar projetos para o 
desenvolvimento de produtos, processos e serviços de inovação tecnológica e social.  
A participação de empresas industriais na elaboração dos projetos é compulsória, 
havendo ainda a possibilidade de parcerias com instituições de ensino superior.

No âmbito do Edital, a inovação é compreendida como implementação de um 
produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, um processo, 
um novo método de marketing, ou um novo método organizacional. Com foco na 
inovação social, o Edital apoia e fomenta  projetos que promovam o desenvolvimento 
de tecnologias sociais inovadoras e que oportunizem o aumento da qualidade de 
vida para o trabalhador da indústria.

Em 2009, o SESI - Paraná constituiu equipes multidisciplinares que participaram de 
forma ativa na escrita de projetos submetidos ao Edital. Obteve a aprovação de cinco 
deles, sendo o DR que mais aprovou projetos no referido Edital.

Após os resultados da aprovação, iniciou-se o trabalho exíguo de execução dos 
projetos aprovados, os quais tiveram 18 (dezoito) meses para sua realização. 
Durante esse período, foram desenvolvidas parcerias estratégicas entre: SESI, 
indústrias, instituições de ensino superior, profissionais diversos, bolsistas do 
CNPq e instituições parceiras. Foi um tempo de atividades intensas, superações, 
aprendizados, reconstruções, fortalecimentos, enfim, um tempo de competências 
desenvolvidas que promoveram conquistas.

Conquistas estas que culminam com a publicação deste material cujo objetivo maior 
está na replicação das ideias inovadoras, transformadas em projetos e, neste momento, 
em processos manualizados que contribuirão com o redesenho de uma sociedade.

Maria Cristhina de Souza Rocha 
Gerente de Projetos de Articulação Estratégica - SESI Paraná

Daniele Farfus
Gestora do Edital SENAI SESI de Inovação - SESI Paraná
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APRESENTAÇÃO DO CIRCUITO DE          
CORRIDAS RÚSTICAS DAS INDÚSTRIAS 

O Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias é um evento esportivo anual, organizado 
pelo SESI – Paraná em parceria com algumas indústrias na cidade de Curitiba e 
Região Metropolitana. Seu objetivo principal é proporcionar ao público industriário 
melhor integração e melhoria na saúde e bem-estar dos participantes, promovendo 
aderência a hábitos saudáveis de vida, como a prática da corrida.

Esse projeto, que teve início no ano de 2007 e foi o primeiro no Brasil, hoje conta 
com a realização de seis etapas durante o ano e proporciona muita qualidade no 
processo organizacional. Com a realização do Edital inovação 2009, implementamos 
procedimentos que aumentaram em 88% o número de inscrições, aumentando em 
74% o número de participantes industriários, transformando o Circuito de Corridas 
das Indústrias em um produto de sucesso do SESI Paraná.

O nível de satisfação das empresas participantes é alto e demonstra que atingimos 
um dos objetivos do processo: agregar valor às marcas dos parceiros. Esse sucesso 
incentivou diversas indústrias a solicitar adesão ao Circuito, para realização de mais 
etapas no ano de 2011. 

Sabemos que o crescimento é saudável, porém temos pleno entendimento de que 
precisamos constantemente avaliar nossas ações e divulgar os procedimentos de 
sucesso para serem replicados em todo o território nacional. Um provérbio chinês 
diz: “... o inteligente aprende com sua própria experiência e o sábio aprende com a 
experiência dos outros”. Esse projeto é um conjunto de experiências nossas e dos 
outros, escritas para que cada projeto que seja construído a partir dele ofereça mais 
excelência do que ele próprio.

Marcelo Stankievicz Saboia
Gestor do Projeto Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias - SESI Paraná
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1. 
N O R M A S   Q U E   
R E G U L A R I Z A M   A S   
C O R R I D A S   R Ú S T I C A S
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A regra 240 do manual de competição de atletismo da International Association of 
Athletics Federations (IAAF) estabelece as condições para a realização das provas de 
rua e para o reconhecimento dos seus resultados. Somente a IAAF, como entidade 
internacional de atletismo, pode vir a alterar regras e reconhecer resultados, 
inclusive recordes para as distâncias oficiais, que são: 10 km, 15 km, 20 km, meia 
maratona (21,0975 km), 25 km, 30 km, maratona (42,195 km), 100 km e maratona 
de revezamento, sempre em percursos pavimentados. 

Também estabelece que somente os “percursos” medidos por medidores oficiais 
e certificados pelos administradores continentais, ambos credenciados pela 
IAAF, possibilitarão que os resultados sejam homologados ou os recordes sejam 
reconhecidos. 

Outros parâmetros para que os percursos tenham seus resultados validados pela 
IAAF são os coeficientes relacionados ao tipo de percurso: loop, de ida e volta ou de 
ponto a ponto, neste caso são avaliados o declive e/ou a distância entre os pontos 
de largada e chegada, ambos determinados pelos medidores oficiais indicados pela 
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Note-se que este rigor irá garantir, junto a outras exigências de caráter técnico, a 
igualdade para os atletas na competição, permitindo a comparação de seus resultados 
obtidos nas diversas “provas autorizadas” ao redor do mundo nas distâncias oficiais.

O próximo item na regra é a exigência do exame antidoping para os atletas 
profissionais. Os exames estão regulamentados pelas agências oficiais World 
Antidoping Agency (WADA) e a Agência Nacional Antidoping (ANAD) e trata-se 
de item fundamental para a oficialização dos resultados além da moralização do 
esporte.

Outro aspecto importante exigido pela regra 240 é o da obrigatoriedade de postos 
de hidratação e hidratação especial: abastecimento de água e repositor eletrolítico, 
definindo a quantidade de postos em cada tipo de percurso. A regra da IAAF também 
institui a proibição de qualquer tipo de ajuda externa aos atletas, sendo exigida a 
presença obrigatória dos árbitros uniformizados e delegado técnico da CBAt para 
observação da prova, garantindo o resultado da mesma. O reconhecimento da prova 
é materializado por meio de relatórios e do preenchimento das súmulas de resultado. 
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Procedimento idêntico ao praticado nas competições de pista.

Essa regra estabelece os parâmetros para a condução dos cortejos dos líderes, tendo 
a frente o “carro madrinha”, equipado com relógio digital. A IAAF sugere que os 
cortejos das provas, feminina e masculina, se desenvolvam sem interferências entre 
si, evitando o indesejado pacing ou ajuda de ritmo que era comum até pouco tempo 
atrás. 

O principal objetivo das normas de todas as modalidades esportivas é o de garantir 
a igualdade entre os competidores além da segurança de todos os participantes, 
originando a existência do atual processo de reconhecimento e homologação de 
resultados. Neste livro, detalhamos as normas emitidas pela Confederação Brasileira 
de Atletismo, lembrando que esse processo é revisto e atualizado regularmente.

A Confederação Brasileira de Atletismo, instituição-mor do atletismo no Brasil, é 
submetida mundialmente à Associação Internacional de Federações de Atletismo 
(IAAF), à Confederação Sul-Americana de Atletismo (Consudatle), ao Comitê Olímpico 
Internacional (COI), e, em nosso país, ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

O atletismo compreende provas de pista e de campo, corridas de rua, marcha e 
corrida através do campo (cross country).
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2. 
NORMA 01 - 
REGISTRO E 
INSCRIÇÃO DE 
ATLETAS, REGISTRO 
DE TREINADORES, 
ÁRBITROS E FUNÇÕES 
DE APOIO
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O registro na Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) de atletas, 
treinadores, árbitros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, massagistas 
e árbitros é formalizado com o atendimento às determinações previstas 
nestas Normas, ficando implícito o cumprimento da legislação da CBAt e 
IAAF (Associação Internacional de Federações de Atletismo).

Todos os atletas, treinadores, árbitros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos 
e massagistas ao se registrarem nas entidades filiadas à CBAt, tem a 
obrigatoriedade de se registrar na CBAt, sem o que não podem atuar no 
Atletismo brasileiro.

I - REGISTRO DE ATLETA

O registro é o ato pelo qual o atleta é registrado na CBAt.

O registro é realizado uma única vez e o atleta recebe um número definitivo 
no sistema da Confederação, não importando por qual entidade o atleta 
esteja inscrito.

Todo atleta deve estar obrigatoriamente registrado na CBAt antes de 
participar de qualquer competição estadual, regional ou nacional.

A CBAt centraliza os registros de todos os atletas pertencentes às entidades 
de prática do Atletismo e entidades estaduais de administração de atletismo, 
do Brasil, filiadas à CBAt, independentemente da categoria a que pertençam 
e à competição que irão disputar, oficial ou não.

A solicitação de registro do atleta deve estar acompanhado dos seguintes 
documentos:

a) Ficha Cadastro de Atleta, a qual deve ser preenchida através do web-site oficial 
da CBAt (www.cbat.org.br), impressa e assinada em original pelos interessados.

b) Ficha de Inscrição do Atleta, a qual deve ser preenchida através do web-
site oficial da CBAt (www.cbat.org.br), impressa e assinada em original pelos 
interessados.

c) Fotocópia da Carteira de Identidade.

d) 1 (uma) fotografia tamanho 3x4, de frente, atualizada.

Art. 1° - 

Art. 2° - 

Art. 3° - 

Art. 4° - 

Art. 5° - 

Art. 6° - 

§ único -
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II - INSCRIÇÃO DE ATLETA

A inscrição é o ato pelo qual o atleta é inscrito na CBAt por uma entidade 
de prática do Atletismo, após estar devidamente registrado na CBAt.

A inscrição do atleta é realizada por prazo determinado, até o limite 
máximo de 2 (dois) anos e, por via de conseqüência, terá o atleta 
condição de participar em competições dentro do prazo estabelecido 
pela entidade à qual está inscrito.

O atleta tem condições de participação em competições quando estiver 
regularmente inscrito na CBAt por uma entidade de prática do Atletismo 
de acordo com estas Normas e os regulamentos da Confederação.

A inscrição na CBAt de um atleta por uma entidade de prática do Atletismo 
é concedida no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, após a entrada 
do pedido no protocolo da CBAt, desde que cumpridas as formalidades 
estabelecidas nestas Normas.

A CBAt poderá a qualquer tempo, desde que hajam motivos compatíveis, 
comprovados pelo interessado, rever os pedidos de registros e inscrição 
concedidos.

A inscrição de atleta na CBAt por uma entidade é condição indispensável 
para o mesmo participar de competições oficiais ou amistosas, em caráter 
regional, estadual, nacional ou internacional, no Atletismo brasileiro.

O não cumprimento desta condição implica na aplicação das penalidades 
previstas na legislação desportiva.

O preenchimento do item “Condições Especiais de Inscrição”, incluído na 
Ficha de Inscrição de Atletas, é facultativo.

A entidade e o atleta podem livremente dispor das condições que 
entenderem para efetivar a respectiva inscrição.

Havendo interesse das partes, o item “Condições Especiais de Inscrição” 
deve ser preenchido de acordo com os interesses do atleta e da entidade, 
desde que respeitadas as normas internacionais e elegibilidade do atleta.

Art. 7° -

§ único -

Art. 8° -

Art. 9° -

Art. 10 -

Art. 11 -

§ único -

Art. 12 -

§ 1° -

§ 2° -
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O atleta para participar de competições oficiais, deve estar inscrito na 
CBAt no prazo de até 10 (dez) dias antes da data do início da competição 
de âmbito nacional e de até 72 (setenta e duas) horas antes do início da 
competição de âmbito estadual.

O atleta inscrito na CBAt por uma entidade, durante o período de validade 
de sua inscrição, somente pode se transferir para outra entidade caso 
apresente à CBAt o “Termo de Cancelamento da Inscrição”, devidamente 
preenchido e assinado pelas partes interessadas.

O preenchimento do Termo de Cancelamento de Inscrição é realizado 
através do web¬site oficial da CBAt (www.cbat.org.br), impresso e assinado 
em original pelos interessados.

Terminado o prazo de inscrição, o atleta pode se transferir para outra 
entidade, após cumprir as formalidades estabelecidas na Norma 02 da 
CBAt - Transferência de atletas.

Terminado o prazo de inscrição, o atleta e entidade a que pertence podem 
renovar a sua inscrição.

As fichas de renovação de inscrição somente serão aceitas no protocolo 
da CBAt a partir de cinco dias anteriores a data de vencimento da referida 
inscrição.

Fica proibido ao atleta e à entidade fixar cláusulas de prorrogação 
automática de inscrição.

III - RENOVAÇÃO DE INSCRIÇÃO

A renovação de inscrição é o ato pelo qual o atleta e a entidade a que estava 
inscrito, de comum acordo, firmam a renovação da inscrição.

A renovação de inscrição de atleta equivale a uma nova inscrição, devendo 
ser utilizada a ficha de inscrição de atleta e assinalada a respectiva 
renovação onde couber.

Art. 13 -

Art. 14 -

§ único -

Art. 15 -

Art. 16 -

§ único -

Art. 17 -  

Art. 18° - 

Art. 19° - 
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IV - REGISTRO DE TREINADOR

A solicitação de registro de treinador na CBAt deve ser acompanhado dos 
seguintes documentos:

a) Ficha de Registro de Treinador, preenchida através do web-site oficial 
da CBAt (www.cbat.org.br), impressa e assinada em original pelos 
interessados.

b) Currículo específico da área.

c) Fotocópia de inscrição no CREF - Conselho Regional de Educação Física.

d) 1 (uma) fotografia tamanho 3x4, de frente, atualizada.

O treinador para ser registrado na CBAt deve estar atuando no Atletismo, 
obrigatoriamente.

O registro somente será efetivado após a análise e aprovação do currículo 
do interessado, pela CBAt.

Para participar de competições, o treinador tem de estar registrado na 
CBAt até 10 (dez) dias data do início do evento de âmbito nacional, e até 
72 (setenta e duas) horas antes de evento de âmbito estadual.

Somente treinadores registrados na CBAt podem integrar Seleções 
Brasileiras de Atletismo de qualquer categoria.

V - REGISTRO DE ÁRBITRO

A solicitação de registro de árbitro na CBAt deve estar acompanhado dos 
seguintes documentos:

a) Ficha de Registro de Árbitro, preenchida através do web-site oficial 
da CBAt (www.cbat.org.br), impressa e assinada em original pelos 
interessados.

b) Fotocópia do certificado de formação em curso básico de arbitragem 
em Atletismo.

c) Fotocópia de documento que comprove a conclusão do 2° Grau.

d) Fotocópia da carteira de identidade.

Art. 20 -

§ único -

Art. 21 -

Art. 22 -

Art. 23 -

Art. 24 -
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e) 1 (uma) fotografia tamanho 3x4, de frente, atualizada.

Somente podem ser registrados como Árbitros na CBAt maiores de 18 
(dezoito) anos.

A CBAt registra árbitros de Atletismo unicamente através das entidades 
estaduais de administração do Atletismo, suas filiadas (federações).

Para atuar em competições, o árbitro tem de estar registrado na CBAt até 
10 (dez) dias antes da data do início do evento de âmbito nacional e, até 72 
(setenta e duas) horas antes do início do evento de âmbito estadual.

IV - REGISTRO DE MÉDICO

A solicitação de registro de médico na CBAt deve ser acompanhado dos 
seguintes documentos:

a) Ficha de Registro de Médico, preenchida através do web-site oficial da 
CBAt (www.cbat.org.br), impressa e assinada em original pelos interessados.

b) Currículo específico da área.

c) Fotocópia de inscrição no CRM - Conselho Regional de Medicina.

d) 1 (uma) fotografia tamanho 3x4, de frente, atualizada.

O médico para ser registrado na CBAt deve estar atuando em uma entidade 
de prática do Atletismo, ou apoiando os trabalhos de uma entidade estadual 
de administração, obrigatoriamente.

O registro somente será efetivado após a análise e aprovação do currículo do 
interessado, pela CBAt.

Para participar de competições, o médico tem de estar registrado na CBAt 
até 10 (dez) dias data do início do evento de âmbito nacional, e até 72 
(setenta e duas) horas antes de evento de âmbito estadual.

Somente médicos registrados na CBAt podem integrar Seleções Brasileiras 
de Atletismo de qualquer categoria.

§ 1° - 

§ 2° -

Art. 25 -

Art. 26 -

§ único -

Art. 27 -

Art. 28 -

Art. 29 - 
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IV - REGISTRO DE FISIOTERAPEUTA

A solicitação de registro de fisioterapeuta na CBAt deve ser acompanhado 
dos seguintes documentos:

a) Ficha de Registro de Fisioterapeuta, preenchida através do web-site 
oficial da CBAt (www.cbat.org.br), impressa e assinada em original pelos 
interessados.

b) Currículo específico da área.

c) Fotocópia de inscrição no CREFITO - Conselho Regional de Fisioterapia.

d)1 (uma) fotografia tamanho 3x4, de frente, atualizada.

O fisioterapeuta para ser registrado na CBAt deve estar atuando em 
uma entidade de prática do Atletismo, ou apoiando os trabalhos de uma 
entidade estadual de administração, obrigatoriamente.

O registro somente será efetivado após a análise e aprovação do currículo 
do interessado, pela CBAt.

Para participar de competições, o fisioterapeuta tem de estar registrado 
na CBAt até 10 (dez) dias data do início do evento de âmbito nacional, e 
até 72 (setenta e duas) horas antes de evento de âmbito estadual.

Somente fisioterapeutas registrados na CBAt podem integrar Seleções 
Brasileiras de Atletismo de qualquer categoria.

IV - REGISTRO DE PSICÓLOGO

A solicitação de registro de psicólogo na CBAt deve ser acompanhado dos 
seguintes documentos:

a) Ficha de Registro de Psicólogo, preenchida através do web-site oficial 
da CBAt (www.cbat.org.br), impressa e assinada em original pelos 
interessados.

b) Currículo específico da área.

c) Fotocópia de inscrição no CRP - Conselho Regional de Psicologia.

Art. 30 - 

§ único -

Art. 31 -

Art. 32 - 

Art. 33 -

Art. 34 -
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d) 1 (uma) fotografia tamanho 3x4, de frente, atualizada.

O psicólogo para ser registrado na CBAt deve estar atuando em uma 
entidade de prática do Atletismo, ou apoiando os trabalhos de uma 
entidade estadual de administração, obrigatoriamente.

O registro somente será efetivado após a análise e aprovação do currículo 
do interessado, pela CBAt.

Para participar de competições, o psicólogo tem de estar registrado na 
CBAt até 10 (dez) dias data do início do evento de âmbito nacional, e até 
72 (setenta e duas) horas antes de evento de âmbito estadual.

Somente psicólogos registrados na CBAt podem integrar Seleções 
Brasileiras de Atletismo de qualquer categoria.

IV - REGISTRO DE MASSAGISTA

A solicitação de registro de massagista na CBAt deve ser acompanhado dos 
seguinte documentos:

a) Ficha de Registro de Massagista, preenchida através do web-site 
oficial da CBAt (www.cbat.org.br), impressa e assinada em original pelos 
interessados.

b) Currículo específico da área.

c) Fotocópia de documento de conclusão do 2° grau.

d) Fotocópia da carteira de identidade.

e) 1 (uma) fotografia tamanho 3x4, de frente, atualizada.

O massagista para ser registrado na CBAt deve estar atuando em uma 
entidade de prática do Atletismo, ou apoiando os trabalhos de uma 
entidade estadual de administração, obrigatoriamente.

O registro somente será efetivado após a análise e aprovação do currículo 
do interessado, pela CBAt.

§ único - 

Art. 35 -

Art. 36 - 

Art. 38 - 

Art. 37 - 

§ único - 

Art. 39 - 
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Para participar de competições, o massagista tem de estar registrado na 
CBAt até 10 (dez) dias data do início do evento de âmbito nacional, e até 
72 (setenta e duas) horas antes de evento de âmbito estadual.

Somente massagistas registrados na CBAt podem integrar Seleções 
Brasileiras de Atletismo de qualquer categoria.

VI - DISPOSIÇÕES GERAIS

As entidades estaduais de administração filiadas à CBAt podem elaborar 
suas próprias Normas para registro e inscrição de atletas, treinadores, 
árbitros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos e massagistas desde que 
respeitadas e obedecidas as presentes Normas, as quais só entram em 
vigor depois de aprovadas pela CBAt.

As entidades estaduais de administração que não possuem suas próprias 
normas obedecem as da CBAt.

Todas as carteiras das funções registradas na CBAt são emitidas 
automaticamente pelo Sistema da CBAt e enviadas aos interessados 
através das entidades estaduais de administração filiadas.

Os casos omissos e a interpretação das presentes Normas estão sujeitos 
ao pronunciamento da CBAt.

Revogam-se as disposições em contrário.

As presentes Normas estarão em vigor na data de sua publicação em Nota 
oficial da CBAt, aprovadas pela Assembléia Geral.

Art. 40 - 

Art. 41 -  

Art. 42 -

§ único -

Art. 43 -

Art. 44 - 

Art. 45 - 

Art. 46 - 
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3. 
NORMA 02 
TRANSFERÊNCIA DE 
ATLETAS
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As transferências de atletas de Atletismo, entre entidades desportivas do 
país ou entre estas e entidades estrangeiras, far-se-á de acordo com estas 
Normas, respeitadas as regras da IAAF - Associação Internacional das 
Federações de Atletismo.

As transferências de atletas entre entidades de prática do Atletismo, pertencentes 
a unidades da federação diferentes, far-se-á diretamente pela CBAt.

As transferências de atletas entre entidades de prática do Atletismo, filiadas a 
uma mesma entidade estadual de direção do Atletismo, far-se-á por intermédio 
desta última, com comunicação obrigatória à CBAt, nos termos destas Normas.

As transferências de atletas entre entidades de prática do Atletismo filiadas 
à CBAt, ou entre estas e entidades filiadas às entidades estaduais de direção 
do Atletismo, far-se-á por intermédio da CBAt.

DAS TRANSFERÊNCIAS INTERESTADUAIS

O procedimento de transferência do atleta tem início com a entrada, 
no protocolo da CBAt, da Guia de Transferência do atleta, devidamente 
preenchida através do web site oficial da CBAt (www.cbat.org.br), impressa 
e assinada pelos interessados.

A Guia de Transferência de Atleta deve estar acompanhada dos seguintes 
documentos:

a) Ficha de Inscrição do Atleta, pela sua nova entidade, a qual deve ser 
preenchida através do web-site oficial da CBAt (www.cbat.org.br), impressa 
e assinada em original pelos interessados.

b) Termo de Cancelamento de Inscrição de Atleta, a qual deve ser preenchida 
através do web-site oficial da CBAt (www.cbat.org.br), impressa e assinada 
em original pelos interessados, caso a inscrição pela entidade de origem 
ainda esteja válida..

c) 1 (uma) fotografia tamanho 3x4, de frente, atualizada.

d) Pagamento da taxa respectiva.

Art. 1° - 

§ 1° -

§ 2° - 

§ 3° -

Art. 2° -

§ 1° - 
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Os valores das taxas de transferências constam do Regimento de Taxas da CBAt. 

DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

As transferências de atletas entre entidades de prática filiadas a uma 
mesma entidade de administração são processadas e liberadas por 
esta, a qual encaminhará para a CBAt, após homologação, os seguintes 
documentos para controle no sistema da confederação: a) Cópia da Guia 
de Transferência do Atleta, devidamente preenchida através do web site 
oficial da CBAt (www.cbat.org.br), impressa e assinada pelos interessados.

a) Ficha de Inscrição do Atleta, pela sua nova entidade, a qual deve 
ser preenchida através do web-site oficial da CBAt (www.cbat.org.br), 
impressa e assinada em original pelos interessados.

b) Termo de Cancelamento de Inscrição de Atleta, a qual deve ser 
preenchida através do web-site oficial da CBAt (www.cbat.org.br), 
impressa e assinada em original pelos interessados, caso a inscrição pela 
entidade de origem ainda esteja válida..

c) 1 (uma) fotografia tamanho 3x4, de frente, atualizada.

d) Pagamento da taxa respectiva.

As transferências estaduais tem como taxa um percentual da taxa de 
transferência da CBAt, conforme estabelecido em seu Regimento de Taxas.

CONDIÇÕES GERAIS DAS TRANSFERÊNCIAS

Quando o atleta for menor de 18 (dezesseis) anos de idade, o seu 
responsável ou representante legal deve assinar a Guia de Transferência 
do Atleta, obrigatoriamente, em conjunto com o atleta.

A CBAt pode promover as diligências que julgar necessárias para verificar as 
informações contidas na Guia de Transferência, podendo exigir do requerente, 
antes do despacho final, os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Quando a Guia de Transferência der entrada no protocolo da CBAt, esta 
consultará a entidade estadual de direção estadual de origem do atleta, 

Art. 3° - 

§ único - 

Art. 4° - 

Art. 5° -

Art. 6° -

§ 2° - 
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para saber da existência de alguma objeção à transferência, concebendo-
lhe o prazo de 05 (cinco) dias para pronunciamento. Caso não sejam 
apresentadas razões pelas quais existam impedimento para a transferência, 
no prazo citado, a CBAt concederá automaticamente a transferência.

Em qualquer situação, somente com o cancelamento da inscrição em 
vigor é dado encaminhamento ao processo de transferência de atleta; em 
nenhuma hipótese é concedida transferência se existir inscrição do atleta 
válida pela entidade de origem, com prazo a vencer.

A CBAt pode, a qualquer tempo, desde que haja motivos compatíveis, 
rever as transferências concedidas, em função de transferências realizadas.

A inexatidão de informações pode dar causa à anulação da transferência, 
sendo mantido o vínculo com a entidade de origem e, apurada a 
responsabilidade, o atleta e entidade de destino tornam-se passíveis das 
penas previstas na legislação desportivas.

Depois de expedido o Certificado de Transferência, pela CBAt, esta não 
poderá ser cancelada, exceto ocorrendo o previsto no Parágrafo único do 
Art. 7°.

As entidades estaduais de administração devem expedir os respectivos 
Certificados de Transferência estaduais realizadas por elas. 

As transferências só são concedidas quando o atleta e as entidades 
envolvidas estiverem quites com as suas obrigações financeiras e legais 
com a CBAt ou com suas filiadas e quando não houver outra Guia de 
Transferência referente ao mesmo atleta em processo de aprovação.

O atleta pode participar por duas ou mais entidades no mesmo ano 
desportivo, em campeonatos ou torneios oficiais, desde que não seja na 
mesma competição.

O atleta não pode competir pela entidade de destino enquanto estiver 
sujeito a processo de transferência, cumprindo estágio ou quando estiver 
indiciado perante órgão da Justiça Desportiva ou em cumprimento de pena 
disciplinar por esta aplicada.

§ único - 

Art. 7° -

Art. 8° -

§ único - 

Art. 9° -

Art. 10° -

Art. 11° -

§ único -
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O Atleta, ao se transferir pode livremente concordar ou não com a 
entidade de destino em ficar dependente do “Termo de Cancelamento de 
Inscrição” para outra transferência, devendo este fato ser registrado nas 
condições especiais de inscrição, na ficha de inscrição do atleta.

O “Termo de Cancelamento de Inscrição” do atleta só tem valor no período 
pré-estabelecido pelo atleta e entidade de destino.

A transferência de um atleta pertencente a federação nacional estrangeira 
filiada à IAAF, para entidades no Brasil, será processada de conformidade 
com a Regulamentação da IAAF e com as presentes Normas, além do 
cumprimento das seguintes exigências:

a) Autorização da Federação de Origem.

b) Visto de entrada no país, se for o caso.

c) Atendimento a demais exigências da IAAF.

Nenhuma entidade pode inscrever, na mesma competição oficial, mais de 
2 (dois) atletas estrangeiros, transferidos de entidades estrangeiras.

São excluídos do limite fixado no artigo anterior:

a) Os atletas estrangeiros transferidos de entidades estrangeiras, há mais 
de 3 (três) anos, contados da data de entrada do pedido na CBAt.

b) Os estrangeiros menores de 16 (dezesseis) anos, residentes no Brasil.

O atleta que solicitar transferência, em âmbito estadual, nacional ou 
internacional, cumpre obrigatoriamente o estágio de 30 (trinta) dias, 
contados da data da última competição oficial.

Ficam isentos de estágio:

a) Os atletas que atingiram a idade de 35 anos.

b) Os atletas vinculados a entidades que se dissolverem, se licenciarem ou 
se desfiliarem.

c) Os atletas que, no exercício de função pública, no interesse da 
administração, mudarem de Unidade Territorial ou cidade. Aos atletas 
dependentes de pessoas nessa situação, será aplicada a mesma disposição.

Art. 14° -

Art. 15° -

Art. 16° - 

Art. 17° -

Art. 18° - 

Art. 12° - 

Art. 13° - 
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Art. 19° - No caso previsto na alínea “b)” do artigo anterior, no caso do atleta da 
entidade que não mais existe se inscrever por outra entidade filiada 
a mesma entidade de administração, não é exigido o processo de 
transferência, em conformidade com estas normas.

A partir da vigência das presentes Normas, não tem validade as disposições 
nas normas, códigos ou regulamentos das entidades estaduais ou 
municipais de administração que colidam com as mesmas.

As entidades estaduais de direção que não tem suas próprias Normas de 
transferência seguem o constante nas da CBAt.

Os casos omissos e a interpretação das presentes Normas estão sujeitos ao 
pronunciamento da CBAt.

As presentes Normas entrarão em vigor na data de sua publicação em 
Nota Oficial da CBAt, revogadas as disposições em contrário.

Art. 20° - 

§ único - 

Art. 21°- 

Art. 22° - 
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4. 
NORMA 03 
CADASTRO DE 
CORREDORES
DE RUA
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O Cadastro de Corredores de Rua na Confederação Brasileira de Atletismo 
(CBAt) é formalizado com o atendimento às determinações previstas nestas 
Normas, estando implícito o cumprimento da legislação da CBAt e IAAF, no 
que couber.

Todos os Corredores de Rua, ao se cadastrarem nas Entidades filiadas à 
CBAt, têm, obrigatoriamente, de se cadastrarem na CBAt.

O CADASTRO é o ato pelo qual o Corredor de Rua é cadastrado na CBAt.

# 1°   No momento do Cadastro, o corredor recebe um número que será 
definitivo.

# 2° O cadastro tem validade de 2 (dois) anos, devendo ser renovado após 
esse período.

O pedido de cadastro do Corredor de Rua é realizado diretamente na CBAt 
ou por intermédio das Entidades filiadas à CBAt e deve ser acompanhado 
dos seguintes documentos:

a) Ficha Cadastro de Corredor de Rua na CBAt, devidamente preenchida 
no site oficial da CBAt (www.cbat.org.br) , impressa e com as assinaturas 
devidas.

b) Fotocópia da Carteira de Identidade, autenticada em Cartório ou pela 
Entidade de origem do Corredor.

c) Uma fotografia tamanho 3x4 de frente, recente.

O Cadastro do Corredor de Rua é um reconhecimento oficial da condição de 
atleta do corredor.

# 1° O Cadastro do Corredor de Rua na CBAt não dá o direito de participação 
do atleta cadastrado em competições oficiais de pista da CBAt ou de suas 
filiadas.

# 2° O Cadastro do Corredor de Rua na CBAt dá o direito do atleta cadastrado 
participar de provas de rua ou de Circuitos de Corridas de Rua, promovidos 
pela CBAt ou por suas filiadas.

Para renovação, deverá ser preenchida uma nova ficha de cadastro de 
Corredor de Rua, especificado essa condição.

Art. 1° - 

Art. 2° - 

Art. 3° -

Art. 4° -

Art. 5° - 

Art. 6° - 
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As Entidades Estaduais de Administração filiadas à CBAt podem elaborar 
suas próprias Normas para cadastro de corredores de rua, desde que 
respeitadas e obedecidas as presentes Normas, as quais só entram em 
vigor depois de aprovadas pela CBAt.

Parágrafo único - As Entidades Estaduais de Administração que tem suas       
próprias    normas devem compatibilizá-las às da CBAt.

Os casos omissos e a interpretação das presentes Normas estão sujeitas ao 
pronunciamento da CBAt.

As presentes Normas entram em vigor na data de sua publicação em Nota 
Oficial da CBAt.

Art. 7° - 

Art. 8° - 

Art. 9° -
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5. 
NORMA 06 
HOMOLOGAÇÃO DE 
COMPETIÇÕES
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A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) somente homologa 
competições de Atletismo realizadas no Brasil e aceita inclusão de seus 
resultados em seus “rankings” mediante o cumprimento do estabelecido 
nestas normas.

A homologação das competições dar-se-á através da aceitação de seus 
resultados oficiais, cumpridas as exigências estabelecidas nestas Normas.

Quaisquer resultados para serem aceitos devem conter, obrigatoriamente, 
os seguintes dados:

a) Cabeçalho - nome da entidade responsável; nome completo da competição; 
local de realização (pista - cidade e Estado) e nome e número de registro 
na CBAt dos árbitros que atuarem nas funções de Diretor, Coordenador de 
Competição, Coordenador Técnico e Coordenador de Câmara de Chamada.

b) Resultados - se possível, separar as provas por sexo (masculino e 
feminino); colocar o nome da prova, indicando a fase: eliminatória ou 
qualificação, semifinal ou final e a data dia e mês) da prova. Em seguida 
colocar a ordem do resultado, na seguinte seqüência: colocação, número de 
registro na CBAt, nome do atleta, ano de nascimento, equipe que representa 
e marca obtida. Devem ser assinalados após os resultados, os atletas que 
estavam inscritos e não confirmaram, os que não completaram a prova e 
os que foram desclassificados por qualquer motivo, devendo ser utilizada a 
seguinte simbologia:

NC = Não compareceu (DNS em eventos internacionais) - para atletas que 
confirmaram e não competiram;

AB = Abandonou (DNF em eventos internacionais);

DQ = Desqualificado ou desclassificado, acrescentando o número da Regra 
da IAAF infringida.

São imediatamente considerados os resultados das competições abaixo, 
desde que cumprido o artigo 3° desta Normas:

a) As competições de responsabilidade direta da CBAt.

b) As competições estaduais de responsabilidade direta das Entidades 
Estaduais de Administração filiadas à CBAt, desde que somente participem 
das mesmas as entidades de prática e atletas diretamente vinculados a elas.

Art. 1° -

Art. 2° -

Art. 3° -

Art. 4° -
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As demais competições para serem homologadas pela CBAt tanto a nível 
estadual como nacional, promovidas por entidades não vinculadas à CBAt, 
ainda que com o apoio técnico das Entidades Estaduais de Administração 
filiadas ou mesmo por estas com a participação de atletas não registrados 
e inscritos na CBAt, ou vinculados a outras Entidades Estaduais de 
Administração, somente são homologados cumprido o seguinte:

a) No caso de competições interestaduais, seja solicitada a competente 
autorização daCBAt.

b) Ter todo o seu desenrolar absolutamente dentro do que dispõe as Regras 
Internacionais da IAAF e as Normas da CBAt.

c) Ter relatório favorável do Delegado Técnico indicado pela CBAt para 
acompanhar a competição.

d) Ter nas funções de Diretor da Competição, Coordenador de Competição 
e Coordenador Técnico, árbitros devidamente registrados na CBAt.

e) Ter seus resultados apresentados na forma prevista no artigo 3° destas 
Normas.

Todas as despesas decorrentes da presença do Delegado Técnico da CBAt, 
tais como: passagens, hospedagem, alimentação, honorários, etc., correm 
por conta dos organizadores das competições.

A indicação do Delegado Técnico é de competência exclusiva da CBAt, 
dentro das Normas de seu Departamento de Arbitragem.

Todas as solicitações para homologação devem ser encaminhadas à CBAt 
através das Entidades Estaduais de Administração filiadas.

A CBAt homologa os resultados de atletas brasileiros em competições 
internacionais desde que tais resultados lhe sejam encaminhados 
pelos organizadores ou pelos interessados e que tenham o necessário 
reconhecimento das Entidades internacionais (IAAF, AIA, CONSUDATLE e 
Federação Nacional do País sede).

A CBAt  somente aceita a obtenção de índice para competições 
internacionais, em competições de âmbito estadual (realizados 

Art. 5° -

Art. 6° - 

Art. 7° -

Art. 8° -

Art. 9° -

Art. 10° - 



 43 ESPORTE,CORRIDAS RÚSTICAS E INDÚSTRIA

por terceiros), ou interestadual, desde que as mesmas constem 
especificamente dos Calendários Oficiais das entidades filiadas à CBAt e 
protocolados na confederação até o mês de fevereiro de cada ano.

Os atletas brasileiros, excetuados os que residem em outros países, 
que competirem no exterior sem autorização da CBAt, não terão seus 
resultados reconhecidos, além de sofrerem a aplicação de sanções 
cabíveis para o caso.

Os atletas brasileiros autorizados a competir no exterior devem apresentar 
à CBAt cópia do resultado oficial até 15 (quinze) dias após o seu retorno 
ao País ou comunicarem à CBAt, nesse prazo, o endereço de internet onde 
os mesmos podem ser verificados pela confederação. O não cumprimento 
implicará no não reconhecimento do resultado.

As competições previstas no Artigo 10 devem ser realizadas 
obrigatoriamente em pistas com piso sintético, homologadas pela IAAF/
CBAt, com cronometragem eletrônica e medição da velocidade do vento 
dentro das Regras da IAAF.

As provas em circuito de rua devem ter, obrigatoriamente, os percursos 
medidos conforme determina a Norma 07 - Reconhecimento e 
Homologação de Corridas de Rua da CBAt.

Os casos omissos são resolvidos pelo Departamento Técnico da CBAt.

Art. 11° -

Art.12° - 

Art. 13° - 

Art. 14° - 

Art. 15° -
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6. 
NORMA 07 
RECONHECIMENTO
HOMOLOGAÇÃO
DE CORRIDAS DE RUA
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Apenas a Confederação Brasileira de Atletismo - CBAt tem poderes para 
oficializar eventos de Atletismo em todas as suas formas - pista e campo, 
corridas de rua, marcha atlética, cross country, corrida em montanha e em 
areia - em todo o território nacional.

A CBAt somente reconhece e homologa corridas de rua no Brasil que cumpram 
o disposto nestas Normas e na Regra n° 240 da Associação Internacional das 
Federações de Atletismo - IAAF.

Os resultados de corridas homologados pela CBAt são comunicados à IAAF 
para inclusão em seu ranking oficial.

# único - O encaminhamento de solicitações de inclusão de provas no IAAF 
Label System, de corridas brasileiras, será realizado sempre por intermédio 
da CBAt.

Da Regra 240 da IAAF, destacam-se, a seguir, os pontos que obrigatoriamente 
uma corrida de rua deve CUMPRIR para seu reconhecimento oficial, 
considerando todas as provas, sem exceção, quais sejam:

a) ser realizada numa das distâncias padrão: 10km, 15km, 20km, Meia-
Maratona, 25km, 30km, Maratona (42.195m), 100km e de Meia-Maratona 
ou Maratona de Revezamento em percurso de rua;

b) ser realizada em um percurso “tradicional” para a localidade, mesmo que 
a distância não seja exatamente uma das referidas na alínea anterior; como 
exemplo citam-se as corridas com percursos em parques, em volta de lagoas, 
travessia de pontes ou ainda na distância de 10 Milhas (16,093 km), sendo, no 
entanto, sempre efetuadas em percursos totalmente pavimentados;

c) os percursos descritos nas alíneas “a” e “b”, devem ser medidos, por 
intermédio de solicitação à CBAt, por medidores credenciados pertencentes 
ao seu Quadro Oficial, SEMPRE utilizando o método da “bicicleta calibrada”, 
método este descrito no Anexo I - Norma de Medição de Percursos para 
Provas de Rua da CBAt, possibilitando a emissão do “Certificado de Medição 
de Percurso” e documentação complementar contendo os detalhes ajustes 
necessários para a oficialização da distância total a ser corrida, conforme 
divulgada no regulamento da prova pela organização;

Art. 1° -

Art. 2° -

Art. 3° - 

Art. 4° -
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d) fornecer água e bebidas apropriadas na chegada da prova;

e) providenciar postos de água colocados a cada 2 ou 3km, nas provas com 
distância até 10km;

f) providenciar postos de água colocados a cada 4 ou 5km, nas provas com mais 
de 10km, ou a intervalos menores, de acordo com as condições climáticas;

g) providenciar atendimento médico, com número de ambulâncias e postos de 
apoio proporcionais ao número de inscritos e às condições climáticas previstas 
para a época da prova, sendo, no mínimo, uma ambulância UTI fixa na chegada 
junto ao posto médico equipado com macas, equipamentos e medicamentos 
necessários, e outra para acompanhar o percurso da prova, porém nunca na 
frente do cortejo. Ambas deverão estar munidas de equipamentos e materiais 
de primeiros socorros, inclusive oxigênio e desfibrilador, assim como contar 
com médico socorrista, fisioterapeutas, enfermeiros e pessoal devidamente 
capacitado principalmente no atendimento específico para as ocorrências 
observadas na prática deste esporte; recomendando-se a presença, na linha 
de chegada, de equipe de resgate e viaturas para remoção imediata de atletas 
que necessitem de atendimento especializado;

h) notificar e estabelecer convênio com hospitais ou clínicas locais para 
atendimento aos participantes, em caso de urgência;

i) assegurar que o percurso da prova esteja completamente vedado ao 
tráfego de veículos, durante a competição, incluindo contenção do tráfego de 
bicicletas, skates, patins , etc., devendo, ainda, estar em total conformidade 
com o disposto no Artigo 67 e incisos do Código Brasileiro de Trânsito (Lei 
9.503/97 modificada pela Lei 9.602/98);

j) garantir a segurança total dos participantes durante a prova, resguardando 
sua integridade física de ataques externos, de invasores de percurso e de riscos 
desnecessários como quedas e atropelamentos, segurança esta extensiva ao 
público presente à prova em todas as suas áreas de concentração. Caberá 
unicamente à organização realizar todos os contatos com as autoridades 
locais, para assegurar tal fim, isentando, por escrito em seu regulamento, 
a Confederação Brasileira de Atletismo de quaisquer danos, prejuízos e/
ou condenações decorrentes de responsabilidade civil contratual ou 
extracontratual decorrentes da prova;
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Art. 5° - 

k) tornar público, por intermédio de web-site do evento ou publicação em 
revista especializada no segmento, o regulamento completo da prova e o 
termo de responsabilidade de participação do atleta, obrigatório em todas 
as provas;

l) incluir, no kit de participação do atleta, manual contendo o texto resumido 
do regulamento da prova ou informações sobre a publicação do mesmo e 
do termo de responsabilidade, mapa do percurso, mapa das instalações no 
local de largada e de chegada e localização dos postos de apoio.

CLASSES DE PROVAS RECONHECIDAS PELA CBAt

As corridas de rua oficialmente reconhecidas pela CBAt, estão divididas em 
três classes distintas:

a) - Classe A-1 - Provas Nacionais;

b) - Classe A-2 - Provas Nacionais;

c) - Classe B - Provas Estaduais.

# 1° - O reconhecimento de corridas de rua Classe A-1 e A-2 deve ser 
solicitado diretamente à CBAt.

# 2° - O reconhecimento de corridas de rua Classe B deve ser solicitado 
diretamente às Federações Estaduais de Atletismo filiadas à CBAt.

# 3° - As provas brasileiras que integrem o “IAAF Label System” serão 
automaticamente reconhecidas como Classe A-1 pela CBAt.

As corridas de rua realizadas no Brasil são destinadas, em princípio, à 
participação de atletas brasileiros natos ou naturalizados. A participação 
de atletas estrangeiros, sem prejuízo do disposto na Norma 9 - Participação 
de Atletas Estrangeiros no Atletismo Brasileiro, da CBAt, obedecerá aos 
seguintes limites:

a) - Classe A-1 - Provas Nacionais: podem ser inscritos até 3 (três) atletas por 
país no masculino e 3 (três) atletas por país no feminino.

Art. 6° -
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b) - Classe A-2 - Provas Nacionais: podem ser inscritos até 2 (dois) atletas por 
país no masculino e 2 (duas) atletas por país no feminino.

c) - Classe B - Provas Estaduais: pode ser inscrito 1 (um) atleta por país no 
masculino e 1 (uma) atleta por país no feminino.

# 1° - Os convites para participação de estrangeiros devem ser emitidos, 
especificamente, pelos organizadores das provas, devendo ser cumprida a 
legislação específica para entrada dos mesmos no Brasil, no tocante a vistos, 
bem como as Normas da IAAF para tal.

# 2° -  Todas as exigências e procedimentos para a participação de atletas 
estrangeiros constam da Norma. 

9 - Participação de Atletas Estrangeiros da CBAt, em vigor a partir de 1° de 
março de 2009 e disponível no web site da entidade.

O encaminhamento da solicitação de reconhecimento para as provas Classe 
A-1 e A-2, pelo organizador (pessoa jurídica) deve ser realizado por intermédio 
de formulário específico da CBAt, via fax ou “on-line”, acessando o site da 
CBAt - www.cbat.org.br - seção Corridas de Rua - pedido de reconhecimento, 
com a antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

# 1° -  A solicitação para reconhecimento de corridas de rua, para provas da 
Classe B deve ser encaminhada à Federação de Atletismo do Estado onde a 
prova será realizada, cabendo à Federação todos os procedimentos para seu 
reconhecimento e comunicação formal à CBAt.

# 2° -  A Federação Estadual respectiva encaminhará à CBAt a “Comunicação 
de Autorização de Corridade Rua Classe B - Estadual” e o respectivo relatório 
do Diretor da prova após sua realização, anexando ao mesmo os seus 
resultados oficiais.

Art. 7° -
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HOMOLOGAÇÃO DE PROVAS

Satisfeitas às premissas e requisitos quanto ao reconhecimento da 
prova, os organizadores, de provas Classe A-1, A-2 e B, devem garantir 
e cumprir as exigências complementares, para sua homologação, 
dispostas nos parágrafos seguintes:

# 1° -  São condições obrigatórias para homologação dos resultados de 
todas as Classes de provas;

a) O tempo de todos os corredores que participarem da prova deve 
ser cronometrado e informado posteriormente aos mesmos, dentro 
das condições técnicas possíveis. Por determinação de Regra da IAAF, o 
único tempo considerado individualmente para efeito da classificação 
oficial do atleta na prova, será o decorrido entre o sinal de largada e o 
cruzamento pelo mesmo da linha de chegada. Caberá ao organizador 
da prova optar pela utilização de cronometragem manual (que deve 
ser realizada, obrigatoriamente, por árbitros da respectiva Federação 
Estadual de Atletismo) ou contratar empresa especializada em sistema 
de cronometragem por transponder (chip), mantendo, de qualquer 
forma, a cronometragem por árbitros para os primeiros 20 (vinte) 
primeiros colocados na classificação geral no masculino e no feminino.

b) Deverá constar do regulamento da prova o sistema de cronometragem 
que será utilizado; quando for utilizado sistema de transponder (chip), 
deve constar do regulamento, ainda, se este possui algum tipo de 
restrição técnica que possa levar à não marcação do tempo de um 
atleta, para conhecimento dos participantes de que isto pode ocorrer, 
alheio à vontade dos organizadores ou da CBAt.

c) Deve constar do regulamento das provas que os organizadores 
podem ajustar os seus resultados, após a divulgação dos mesmos, em 
função de problemas tais como: atletas que perdem o chip ou não o 
utilizam durante a prova; atletas não inscritos e que correm a prova, 
dificultando a organização; os diversos tipos de interferência a que 
os sistemas de transponders (chips) estão sujeitos, devendo, ainda, 
ficar claro no regulamento que a utilização do transponder (chip) é de 
responsabilidade única do atleta, assim como as conseqüências de sua 
não utilização.

Art. 8° - 
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d) Nas provas em que exista um grande número de participantes, o que levará a uma 
demora de todos em cruzarem a linha de largada, a CBAt autoriza aos organizadores 
emitirem o tempo “líquido” ou “real” do atleta, ou seja, do momento em que cruza a 
linha de largada até o momento em que cruza a linha de chegada; este sistema NÃO é 
admitido para a classificação geral das provas nas categorias masculino e feminino, grupos 
de elite, as quais tem que ser realizadas, OBRIGATORIAMENTE, em conformidade com a 
alínea “a” acima, podendo ser utilizado o tempo “líquido”para efeito de classificação por 
faixas etárias, categorias ou outros a critério de cada organizador.

e) A classificação final e completa de todos os corredores que completarem a prova, 
tão logo atendidas as restrições acima, alíneas b), c) e d), deve ser de conhecimento 
público e divulgado pela mídia disponível, no site oficial da prova e na Federação local, 
inclusive a classificação das categorias por faixas etárias.

f) No momento da largada das provas, deverá haver um único sinal de largada, tanto 
para grupos de elite como para a massa de corredores (a diferença entre os grupos 
deve ser física - espaço - e não em tempo), com exceção da largada para a elite feminina 
e atendidas as restrições de antecedência de tempo descritas no corpo desta norma.

SERVIÇOS AO ATLETA

g) Exigências administrativas:

 ▪ Providenciar guarda-volumes no local de largada e chegada da prova para todos 
os participantes, garantindo o transporte de tais volumes do local de largada 
para o local de chegada, quando estes não forem coincidentes, alertando no 
momento da inscrição de que os organizadores não são responsáveis pelo 
conteúdo dos volumes entregues.

 ▪ Providenciar banheiros químicos em número suficiente, à disposição de todos 
os participantes no local de largada e chegada da prova e ao longo do percurso, 
preferencialmente junto ao posto de hidratação, sendo um masculino, um 
feminino e um para pessoas com deficiência (se for o caso), em provas com 
mais de 10 km.

 ▪ Realizar as inscrições com absoluto rigor e clareza, devendo constar nome, data 
de nascimento, sexo, número da identidade e, em havendo, outros documentos 
oficiais dos atletas. Para atletas de elite brasileiros, deverá constar o número do seu 
registro na CBAt e para os estrangeiros, constar da lista de estrangeiros autorizados 
a competir no Brasil, mantida pela CBAt no seu site (www.cbat.org.br).



 53 ESPORTE,CORRIDAS RÚSTICAS E INDÚSTRIA

 ▪ Divulgar o regulamento da prova constando instruções detalhadas de horários, 
locais, premiação (incluindo pecuniária, se houver), existência de provas 
participativas e/ou caminhadas, e todas as demais informações e obrigações de 
interesse dos participantes.

 ▪ Providenciar seguro de responsabilidade civil para a organização da prova, para 
a CBAt e para a Federação Estadual respectiva.

ARBITRAGEM E ORGANIZAÇÃO DOS CORTEJOS DA PROVA

h) Exigências de caráter técnico:

 ▪ Quando não for utilizado o sistema de chip descrito anteriormente, o organizador 
obriga-se a montar um funil de chegada eficiente, com múltiplas passagens ou 
“baias”, para garantir a inexistência de filas antes da linha de chegada.

 ▪  Caberá à respectiva Federação de Atletismo, a indicação de árbitros para 
a prova (no mínimo dez) com a função específica de acompanhar a largada, 
cortejo e chegada da prova, bem como preencher a súmula de chegada 
contendo a classificação nominal dos vencedores e seus tempos individuais 
oficiais (equipamento manual de cronometragem da Federação), no mínimo 
para os 20 (vinte) primeiros colocados na categoria geral - masculino e feminino, 
registrando estas informações e outras ocorrências e protestos em relatório 
padronizado pela CBAt, assinado pelo Árbitro Geral da prova.

 ▪ Os organizadores devem providenciar o pagamento da taxa dos árbitros que 
atuarem na prova, diretamente para a respectiva Federação Estadual, observado 
o valor constante do Regimento de Taxas da CBAt, disponível em seu web-site.

 ▪  Instalar um sistema de som eficiente no local de largada e chegada da prova, 
para garantir o controle, a segurança e comunicação com os atletas, observando 
a legislação existente em cada local.

 ▪  Montar pórticos visíveis nos locais de largada e de chegada da prova, equipado 
sempre que possível com relógio digital para visualização do tempo total da 
prova. As linhas de largada e chegada necessárias à cronometragem manual 
pelos árbitros, devem ser pintadas no chão e alinhadas com a borda anterior 
dos pórticos e tapetes de cronometragem, com a largura de no 9 mínimo 5cm.

 ▪ Colocar um carro madrinha à frente dos primeiros colocados da prova, equipado 
com relógio digital, o qual deve transportar, exclusivamente, o Diretor da Prova 
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e o Delegado Técnico indicado pela CBAt, ou o Árbitro Geral indicado pela 
Federação local (no caso de provas Classe B).

 ▪ É permitida a presença de um veículo especial para acompanhamento dos 
primeiros colocados, disponibilizado à imprensa, para transporte seguro de 
fotógrafos e cinegrafistas.

 ▪ Além dos veículos mencionados nos itens anteriores, o cortejo da prova deverá 
incluir batedores com poder de polícia, em quantidade mínima, apenas para 
efetivar a abertura da prova e garantir a segurança dos líderes. Eventualmente 
na ausência do carro madrinha e quando o percurso assim o restringir serão 
permitidas, ainda outras motocicletas da organização nas funções de abertura e 
controle dos líderes da prova, sem que comprometam a sua segurança. Deve-se 
evitar em todos os casos, o acompanhamento da prova por bicicletas, mesmo 
que conduzidas por militares a título de segurança.

 ▪ A distância mínima frontal entre os veículos de quatro rodas citados nos itens 
anteriores e o pelotão de elite deverá ser de, no mínimo, 30 metros, para todas 
as situações do percurso.

 ▪ Outros tipos de veículos devem ser evitados no cortejo.

 ▪ Nas provas Classe A-1 e A-2 que tenham previsão de transmissão ao vivo pela 
televisão, a CBAt poderá apresentar, especificamente, outros parâmetros de 
segurança que devem ser estritamente observados no decorrer das mesmas.

 ▪ A separação de atletas em pelotões chamados de “Elite”, masculino e feminino, 
que normalmente largam a frente dos demais inscritos nas provas deverá 
cumprir as seguintes diretrizes:

1. A inclusão de atletas nestes pelotões, deverá ser por critérios eminentemente 
técnicos, apenas para aqueles que possuem os melhores resultados nas distâncias 
aceitas pela organização da prova, obtidos nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores 
à data da prova, comprovadamente, em provas que possuam percursos medidos 
oficialmente pela CBAt.

Poderão, no entanto, ser criados, pelos organizadores, critérios técnicos e 
exclusivos de convite a atletas brasileiros para inclusão em alinhamento posterior 
ao Pelotão de Elite (Elite B).

2. Quando existir a necessidade ainda de se atender a convidados de 
patrocinadores, promotores, etc., podem ainda existir pelotões de elite separados, 
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a título de convite ou cobrança especial: os primeiros para os atletas por nível 
técnico conforme o item 1. acima e outro para os convidados (recomenda-se 
restringir ao máximo o número de atletas neste pelotão - C).

 ▪ Nas provas de Classe A-1 e A-2 - Provas Nacionais, quando da definição do 
percurso, se este for cumprido pelos participantes em duas voltas (“loops”), os 
pelotões de elite, masculino e feminino, não deverão ser prejudicados pelos 
participantes mais lentos na segunda volta ou ainda por outras provas de 
caráter participativo ou de caminhantes que se interponham entre os líderes 
e a linha de chegada. Para tanto, estas devem ter seus horários definidos e 
divulgados de modo a não dificultar a prova principal e causar problemas 
adicionais de segurança, inclusive para o controle e organização dos resultados 
pela arbitragem. Quando a utilização de “voltas” for uma imposição do trânsito 
local, a solução do traçado do percurso deve ser tal que o tamanho da primeira 
volta (“loop”) seja inferior ao da segunda volta, por ex. 1/3 na primeira volta 
e 2/3 da distância total na segunda volta, minimizando o prejuízo aos líderes, 
como o citado acima.

 ▪ Deve ser observado que o desporto para as pessoas portadoras de necessidades 
especiais é regulado e dirigido por entidades específicas, não cabendo à CBAt ou 
às Federações suas filiadas a organização de eventos nessa área do desporto. No 
entanto, considerando-se o caráter de manifestação de massa que as corridas 
de rua possuem, a participação de atletas portadores de necessidades especiais 
deverá ser realizada da seguinte forma:

1. Os atletas portadores de necessidades especiais, aceitos como inscritos na 
prova, que utilizem cadeiras de rodas para participar, devem largar antes dos 
demais participantes, com um intervalo mínimo de 10 (dez) minutos, com a 
finalidade de serem evitados acidentes.

2. Os outros atletas portadores de necessidades especiais, aceitos como inscritos 
na prova, devem largar juntamente com os demais participantes, no pelotão geral. 
No caso particular dos deficientes visuais, estes deverão ser obrigatoriamente 
acompanhados por guias, identificados como tal pela organização da prova com 
camisas ou números de cores diferentes.

 ▪ Em corridas de rua Classe A-1 e A-2 que tenham um significativo número de 
atletas inclusos nos pelotões de elite, recomenda-se, fortemente, a montagem 
e funcionamento de uma Câmara de Chamada, conforme previsto nas Regras 
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Internacionais do Atletismo, cujo funcionamento deve ficar a cargo de árbitros 
de Atletismo indicados pela respectiva Federação Estadual. A Câmara de 
Chamada deve ser montada na área de concentração, no ponto em que os 
atletas dos pelotões de elite têm acesso a sua área de largada.

REPRESENTANTES OFICIAIS DA CBAt NAS PROVAS

i) Controle Anti-Doping:

A realização de controle anti-doping é obrigatória para todas as provas Classe A-1 e A-2 
e para aquelas de Classe B que oferecem premiações pecuniárias ou em bens materiais 
no valor igual ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor total de premiação para 
a categoria geral. O controle anti-doping será realizado de acordo com o disposto no 
Anexo II, seguindo as normas da ANAD/CBAt e da WADA/IAAF que regulam a matéria, 
sendo que os organizadores das provas são responsáveis por todos os custos do 
controle anti-doping, conforme estabelece o Anexo II.

# 2° -   São obrigatórias e restritas para o reconhecimento de corridas Classe A-1 e A-2 
- Provas Nacionais, além das obrigações constantes do parágrafo acima, as seguintes 
diretrizes:

1. Indicar OBRIGATORIAMENTE um Diretor Médico para a prova, notificando à 
CBAt, o qual será responsável pelo atendimento médico aos participantes da 
prova, devendo acompanhar todo o seu desenrolar desde a fase de legalização 
junto aos órgãos públicos e por todo o atendimento médico e remoções.

2. Garantir o pagamento das despesas de viagem, estadia, alimentação e 
honorários (em conformidade com o valor estipulado no Regimento de Taxas da 
CBAt) do medidor oficial, indicado pela CBAt, para a medição e certificação do 
percurso da prova e para o seu acompanhamento no dia da realização das provas 
oficiais classe A-1.

4. Garantir o pagamento das despesas de viagem, estadia e alimentação do 
Delegado Técnico indicado pela CBAt, que deverá acompanhar a prova.

5. Garantir o pagamento das despesas de viagem, estadia e alimentação do Oficial 
de Controle de Doping - OCD, indicado pela CBAt, para a realização do controle 
anti-doping imediatamente após a prova, conforme disposto no Anexo II.
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6. As premiações pecuniárias aos vencedores da Prova são de responsabilidade 
única dos organizadores do evento, bem como sua forma de pagamento e 
tributação, devendo ser divulgada no regulamento durante o período de inscrições 
e serem cumpridos todos os dispositivos legais que regem a matéria. O pagamento 
de atletas selecionados para o controle anti-doping deve ser imediato após a 
divulgação dos resultados pela CBAt, e apenas por esta, do controle realizado; os 
demais devem ter o pagamento realizado imediatamente ao final da prova.

7. Providenciar Seguro de responsabilidade civil divulgando-o juntamente com o 
regulamento da prova no período de inscrições.

LARGADAS E FAIXAS ETÁRIAS

8. Para as provas nacionais, realizar, obrigatoriamente, a largada do pelotão de elite 
feminino antes da largada do pelotão de elite masculino, e do grupo de largada geral, 
observando o seguinte intervalo de tempo mínimo entre a largada da elite do feminino 
para a largada da elite do masculino, em conformidade com a distância do percurso:

a) Percurso de 10km - intervalo mínimo de 10 (dez) minutos.

b) Percurso de 15km - intervalo mínimo de 17 (dezessete) minutos.

c) Percurso de Meia-maratona - intervalo mínimo 20 (vinte) minutos.

d) Percurso de Maratona (42.195m) - intervalo mínimo de 45 (quarenta e cinco)
minutos.

9. Realizar o Congresso Técnico, na véspera da realização da prova, com a participação 
dos atletas integrantes dos pelotões de elite e de seus treinadores e/ou representantes, 
do Delegado Técnico indicado pela CBAt, do Oficial de Controle de Doping indicado pela 
CBAt para a prova, e do Medidor Oficial para as provas de Classe A-1, com a finalidade 
de informar todos os procedimentos relativos à prova, para o fiel cumprimento das 
regras internacionais.

10. Fornecer os resultados oficiais e tempos dos vencedores da prova confirmados 
pelo Delegado Técnico presente, e realizar a cerimônia de premiação dos vencedores 
tão logo tenham chegado todos os atletas que fazem jus à mesma, no mínimo os cinco 
primeiros no masculino e os cinco primeiros no feminino. A cerimônia de premiação 
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das categorias por faixas etárias no pódio poderá ser realizada a critério 
da organização; em caso de não realização nesse momento, a data e 
horário para isto devem constar no regulamento da prova. Fica a critério 
dos organizadores a inclusão, inscrição, premiação e regulamentação de 
participação, para pessoas portadoras de deficiência.

11. As faixas etárias oficiais da CBAt, recomendadas para utilização em 
todas as Classes de provas, são as seguintes:

 ▪ Menores: atletas com 16 e 17 anos.

 ▪ Juvenis: atletas com 18 e 19 anos.

 ▪ Sub-23: atletas de 18 a 22 anos.

 ▪ Adultos: de 20 a 29 anos para o feminino e 20 a 34 anos para o 
masculino.

 ▪ Pré-Masters: de 30 a 34 anos para o feminino e de 35 a 39 anos para 
o masculino.

 ▪ Masters: de 35 anos em diante para o feminino e de 40 anos em 
diante para o masculino (divididos em categorias a cada cinco anos, 
obrigatoriamente).

A idade a ser considerada para o atleta é aquela que ele terá em 31 de 
dezembro do ano da prova.

12. A idade MÍNIMA para atletas participarem de corridas de rua é de 16 
(dezesseis) anos, sendo que atletas com 16 e 17 anos de idade NÃO podem 
participar de provas com percurso igual ou superior a 10 km.

13. A idade MÍNIMA para atletas participarem de provas com percurso da 
Maratona (42.195m) ou acima dessa distância é de 20 anos.

Satisfeitas todas as exigências previstas nos artigos anteriores, a CBAt 
emitirá um “Permit”, que é a autorização para a realização da prova com o 
seu reconhecimento oficial e, após sua efetivação, com relatório favorável 
do Delegado Técnico indicado, a CBAt homologará os resultados. Para as 
corridas de Classe B, a Federação local emitirá um documento similar, 
sendo que a CBAt somente fará o reconhecimento ou homologação dos 
resultados dessas provas observados seus próprios critérios.

Art. 9° - 
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PROVAS PARTICIPATIVAS E OBTENÇÃO DO PERMIT DA 
CBAt

Quando os organizadores solicitarem Permit para provas Classe A-1 e A-2 
- Prova Nacional, e em paralelo a esta prova for realizada outra corrida, 
mesmo que a título de participação e com distâncias diferentes, tal fato 
deve ser claramente informado à CBAt quando do envio do Formulário 
de Solicitação de Reconhecimento, sendo que este Permit será dado 
pela confederação somente para a prova para o qual foi solicitado e 
documentado. Se os organizadores desejarem o reconhecimento para 
ambas, devem encaminhar dois formulários distintos, pois são provas 
diferentes, com percursos diferentes. A prova principal, de classe A-1 
ou A-2 visando a homologação dos seus resultados, não deverá, no 
entanto, em nenhum trecho do percurso em seu desenvolvimento, sofrer 
interferência ou severo compartilhamento de outra prova que possa 
alterar significativamente seus resultados em tempo.

A solicitação de reconhecimento objeto desta Norma, juntamente com o 
regulamento da prova, devem ser encaminhados à CBAt com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias da data de realização da prova Classe A-1 
ou A-2, ou com antecedência mínima de 15 a 30 dias para as Federações 
Estaduais de Atletismo, no caso das provas Classe B.

# 1° -  As solicitações devem ser acompanhadas do pagamento da 
respectiva taxa de reconhecimento, conforme abaixo:

 ▪ Prova Classe A-1: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a CBAt ser 
consultada sobre a melhor forma para o seu pagamento.

 ▪ Prova Classe A-2: R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a CBAt ser 
consultada sobre a melhor forma para o seu pagamento.

 ▪ Prova Classe B - valor a ser definido pela respectiva Federação 
Estadual, ficando limitado ao máximo de 50% do valor da taxa da 
CBAt para as provas Classe A-1 ou A-2.

# 2°. - A taxa prevista no parágrafo 1°. acima é exclusivamente para a 
emissão do Permit ou Alvará pelas entidades respectivas, cumpridas as 
exigências técnicas das normas, não englobando a prestação de serviços 
ou de apoio adicionais a serem prestados pelas Federações Estaduais aos 

Art. 11° -

Art.10° -
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organizadores, caso seja do interesse destes, sem prejuízo do pagamento 
dos árbitros conforme determinado nestas normas, os quais devem ser 
objeto de acordo específico para cada prova entre a entidade estadual e 
o organizador.

CONDIÇÕES GERAIS

A homologação e a oficialização dos resultados das provas dependem de 
relatório favorável do Delegado Técnico da CBAt presente ou do Árbitro 
Geral indicado pela Federação para estar presente na prova.

# 1° - Caso o relatório do Delegado Técnico decida pela não homologação 
da prova, a mesma pode não vir a ser reconhecida no ano seguinte pela 
CBAt, a critério desta.

# 2° -  A CBAt pode não mais voltar a reconhecer uma prova, levando em 
conta a ocorrência de fatos que julgue graves no desenrolar da mesma.

Os organizadores da prova são responsáveis pelo envio dos resultados 
oficiais completos para a CBAt até 10 (dez) dias após sua realização, 
contendo, obrigatoriamente, os seguintes dados: classificação, número 
do atleta, número de seu cadastro ou registro na CBAt, nome completo 
do atleta, data de nascimento, equipe e resultado obtido, para a sua 
homologação em conformidade com o Art. 12 deste regulamento.

A CBAt publica uma lista com todos os percursos medidos oficialmente 
pela entidade na página de corridas de rua em seu web-site oficial.

A CBAt organiza e oficializa um único Circuito Nacional de Corridas de Rua, 
anualmente, como vem fazendo desde 1988.

A CBAt pode organizar e oficializar um único Campeonato Brasileiro de 
Corridas de Rua em Revezamento, anualmente, como vem fazendo desde 
1992.

A CBAt organiza e oficializa um único Campeonato Brasileiro de Corridas 
de Rua, anualmente, como vem fazendo desde 1998.

Art. 12° -

Art. 17° -

Art. 13° - 

Art. 14° - 

Art. 15° -

Art. 16° - 
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Somente a CBAt pode solicitar a Entidades internacionais às quais esteja 
vinculada a oficialização de corridas de rua como Campeonatos Mundiais, 
Continentais ou de Área, responsabilizando-se pelo pagamento de 
quaisquer taxas devidas e beneficiando-se integralmente de quaisquer taxas 
porventura a serem recebidas. Incluem-se neste artigo as corridas de rua 
realizadas no Brasil que pleitearem sua inclusão no “IAAF Label System”.

No caso de oficialização de provas de rua, conforme disposto no caput 
deste artigo, somente a CBAt pode, a seu exclusivo critério, dispensar os 
organizadores dos eventos do pagamento da taxa prevista no parágrafo 1° 
do Art. 11 destas Normas.

Os casos omissos são resolvidos pelo Departamento Técnico da CBAt.

6.1 NORMA 7 - Anexo I - MEDIÇÃO DE PERCURSOS PARA 
PROVAS DE RUA

Todas as provas de rua (corridas de rua ou provas de marcha) para serem 
reconhecidas pela CBAt devem ter o seu percurso medido e certificado 
por um medidor do Quadro da CBAt, como uma condição para seu 
reconhecimento.

# único - Todas as provas somente podem ter seu percurso aferido por 
um medidor das categorias A, B ou C do Quadro da CBAt.

A CBAt somente aceita a medição e certificação de percursos de prova 
que utilizem o método de bicicleta calibrada, em conformidade com as 
Regras da IAAF/AIMS.

Os medidores devem encaminhar para o Departamento Técnico da CBAt 
cópia de todas as planilhas de cálculos, mapas e outros documentos 
utilizados, para homologação e emissão de certificado pela CBAt.

O prazo de validade máximo de um certificado de medição é de 5 (cinco) 
anos, ou sempre que houver qualquer modificação em seu traçado 
ou ainda alterações nos pontos de largada e chegada, quando então a 
medição deverá ser novamente realizada.

# único -

Art. 18° -

Art. 18° -

Art. 1° - 

Art. 2° - 

Art. 3° -

Art. 4° -
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Antes de cada edição das provas, deverá ser realizada uma vistoria 
cuidadosa do percurso pelo Diretor da Prova, ainda que este não tenha 
sofrido alterações.

Qualquer alteração no percurso das provas, seja por questões de 
trânsito, obras, modificações das vias, etc., deverá ser comunicada a 
CBAt e obrigará a realização de uma nova medição do percurso.

Todos os percursos medidos e certificados no Brasil, terão sua 
documentação arquivada na CBAt e receberão um número de 
homologação, permitindo que mais de uma prova seja realizada no 
mesmo percurso.

Éde responsabilidade dos organizadores das provas de rua tomar todas as 
providências necessárias para garantir condições ideais para a realização 
da medição do percurso, incluindo a segurança dos medidores.

São sete os procedimentos básicos a serem seguidos durante a medição 
de percursos de provas de rua, a fim de serem homologados pela CBAt:

 ▪ Definir um percurso para calibragem dos aparelhos credenciados 
de medição: deverá ser escolhido um percurso plano e retilíneo em 
uma área de pouco trânsito, de pelo menos 300/400m de extensão. 
Estes percursos de calibragem poderão servir para outras medições.

 ▪ Calibrar a bicicleta de medição no percurso aferido: o medidor 
deverá pedalar sobre o percurso da calibragem da forma mais 
retilínea possível sem ultrapassar a velocidade de 15 km/h. Pelo 
menos quatro percursos deverão ser cumpridos para se ter a média 
de pontos da calibragem. O fator “working constant” será o número 
de pontos do aparelho 1 para cada km a ser medido. Deverá ser 
acrescido o fator de 1.001 para cada km medido.

 ▪ Proceder a medição do Percurso: pedalar a bicicleta sobre o 
percurso a ser medido pelo caminho mais curto entre as curvas, da 
mesma forma como será corrido no dia da prova pelos corredores, 

# único -

Art. 7° -

Art. 8° -

Art. 9° -

Art. 10 -
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marcando cada km no chão com tinta apropriada. É recomendado um mínimo 
de duas pedaladas pelo percurso total para sua certificação, ou ainda a utilização 
de dois ciclistas equipados com conjuntos idênticos. A primeira pedalada ou 
o primeiro ciclista servirá para determinação da distância total desejada. A 
segunda pedalada confirmará a distância entre as marcas obtidas na primeira 
tentativa ou pelo primeiro ciclista. Em particular, esta segunda pedalada dividirá 
a quantidade total de pontos lidos no aparelho pela quantidade de pontos 
calculada no km padrão. Não há necessidade de se fazer novas marcas no chão, 
nesta certificação.

 ▪ Recalibrar a bicicleta imediatamente após a medição: repetir, logo após 
o término da medição do percurso ou do trecho medido em cada dia, o 
procedimento de calibragem, agora denominado re-calibragem. Após esta re-
calibragem, determinar a constante do trabalho, que será a média aritmética 
das duas calibragens do dia.

 ▪ Calcular e determinar a distância medida para o percurso: recalcular a distância 
total e as parciais obtidas na etapa 3, agora dividindo as mesmas somas de 
pontos obtidas pela média calculada na etapa 4. Por exemplo, se os valores 
obtidos por este procedimento para os dois ciclistas forem 10,001 e 9,997.7 
metros, a distância oficial medida será a menor das duas, isto é, 9,997.7 metros.

 ▪ Proceder aos ajustes necessários à distância divulgada da prova: geralmente a 
distância divulgada pela Organização da Prova é diferente da obtida na medição 
oficial, então haverá necessidade de serem feitos ajustes na largada, na chegada 
ou em algum ponto de retorno existente. Estes ajustes podem ser feitos com 
trena de aço. Após estas definições e ajustes deverão ser refeitas as marcas 
anteriores (largada e chegada)

 ▪ Submeter os cálculos, ajustes realizados e todos os documentos inclusive 
o mapa, ao Departamento Técnico da CBAt para aprovação e emissão do 
certificado oficial: toda documentação existente, planilhas de cálculo, listas de 
km, croquis de largada e chegada cotados, todas as barreiras a serem colocadas 
no dia da prova e que reproduzam o percurso medido, devem constar no mapa 
do percurso e serem enviados para a CBAt para validação e obtenção do número 
e certificado deste percurso.
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Ao final deste Anexo, encontra-se a seqüência do processo do trabalho de 
medição, para cumprimento desta norma.

Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento Técnico da CBAt.

PROCESSO DE TRABALHO PARA A MEDIÇÃO

Antes de providenciar a medição do percurso onde será realizada a prova de 
rua, a empresa organizadora deverá obter a sua liberação pelas autoridades 
de trânsito local, em documento por escrito, incluindo detalhes de faixas de 
trânsito, curvas, cruzamentos, visando facilitar o trabalho de medição, básico 
para a realização da prova e a homologação de seu resultado pela CBAt.

Nesta fase, deverá ser montado um mapa preliminar do percurso, contendo 
detalhes de interesse da prova, visando estabelecer áreas de concentração, 
largada e chegada, pontos de retorno, balizamentos, bloqueios parciais e 
totais etc.

A avaliação preliminar da distância feita com odômetro de carro ou 
motocicleta conduz a um erro de aprox. 10 % no seu total, porem servirá 
como informação preliminar ao medidor credenciado que no seu trabalho 
confirmará as distâncias intermediárias e a marcação dos km além da 
definição e ajustes da distância total, sendo necessário se prever extensões 
ou áreas extras para ajustes da distância total.

Após a fase de preparação e com bastante antecedência a empresa organizadora 
deverá solicitar a CBAt, diretamente ou através da Federação local a presença 
de um medidor credenciado para oficializar a distância da prova e preparar os 
documentos necessários ao seu reconhecimento pela CBAt.

A fase de contratação da medição envolve todos os acertos para realização 
da medição, tais como: data, pagamento do medidor indicado pela CBAt, 
arranjos de viagem e hospedagem, diretamente com o medidor indicado, 
tudo com conhecimento da CBAt.

O percurso será então medido pelo método da bicicleta calibrada utilizando 
o aparelho Jones Counter fixado na roda dianteira da bicicleta tipo Caloi 10.

Art. 11 - 

Art. 12 - 
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O medidor seguirá os procedimentos oficializados pela CBAt.

Todas as informações obtidas na fase inicial deverão ser repassadas ao medidor para 
que ele possa analisar e decidir a melhor maneira de medir o percurso, incluindo 
proteção policial de trânsito em todas as fases de seu trabalho, o qual envolverá:

 ▪ vistoria e avaliações preliminares do percurso escolhido pela organização da 
prova.

 ▪ layout de uma distância padrão (sugerida mínima de 300m) com trena de aço 
calibrada para calibragem dos aparelhos em lugar pouco movimentado (rua ou 
avenida).

 ▪ efetivação da medição e cálculos posteriores, marcação dos km com tinta 
acrílica de piso, locação da largada e chegada com pinos de aço.

 ▪ mapa esquemático do percurso contendo a identificação de todos os pontos 
relevantes da medição, incluindo pontos de retorno, lista e descrição dos km, 
detalhes de largada e chegada, etc.

 ▪ relatório resumo contendo a descrição do tipo de percurso segundo classificação 
da IAAF / AIMS (tipos: loop, ponto a ponto, ida e volta, etc.), cálculo do percentual 
de descida e separação (desnível e separação entre largada e chegada),

 ▪ perfil altimétrico do percurso com a altitude em metros referida a cada km, 
além dos pontos de largada e chegada (exemplo anexo).

Exemplo de plano altimétrico:

Para todas as provas nacionais e regionais esta documentação deverá ser 
encaminhada ao Departamento Técnico da CBAt ) para revisão e certificação (análise 
por um medidor certificador de nível A ou B) visando a obtenção do certificado 
definitivo da CBAt.
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Observações adicionais:

Antes da medição propriamente dita, o medidor irá definir um percurso auxiliar com 
trena de aço calibrada de aprox 300m em linha reta e local pouco movimentado 
aonde irá calibrar o aparelho para a medição. Esta operação será necessária ser 
repetida depois do trabalho da medição para a complementação dos cálculos a 
serem apresentados no relatório final do medidor.

Este local para aferição do aparelho de medição, deverá ser sugerido pela organização 
da prova não muito distante das áreas de largada e chegada, evitando-se transportes 
da bicicleta depois de sua aferição.
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Durante a medição o medidor irá conduzir a bicicleta pedalando sempre pelo 
caminho mais curto (SPR) para a obtenção da distância final. Isto envolverá tomar 
as trajetórias em linha reta entre os pontos de tangencia das curvas, muitas vezes 
em diagonal nas ruas para obter esta trajetória mais curta (vide exemplo a seguir), 
sempre protegido por um mínimo de duas viaturas policiais de trânsito, sendo 
sugerido uma motocicleta por sua maior mobilidade.

A hora ideal para efetuar a medição, a ser combinada com o medidor, deverá ser pela 
manhã bem cedo, com luz suficiente e pouco tráfego nas ruas

Não deverá haver pressa no trabalho e a velocidade máxima da bicicleta não deverá 
ultrapassar 16 km / hora, por segurança e durabilidade do aparelho de medição. 
Estima-se em 3 horas a duração média de uma medição de um percurso de 10 km e 
progressivamente para maiores distâncias.

6.2 NORMA 07 - ANEXO II: CONTROLE ANTI-DOPING

1.  A realização de controle anti-doping é obrigatória e será realizada de acordo com 
o disposto nestas normas, nas da Agência Nacional Anti-Doping da CBAt - ANAD/
CBAt e da WADA/IAAF que regulam a matéria.

2. Devem ser controlados, obrigatoriamente, as seguintes quantidades mínimas de 
atletas nas provas:

a) Prova Classe A-1 - um mínimo de 10 (dez) atletas devem ser controlados. 

b) Prova Classe A-2 - um mínimo de 8 (oito) atletas devem ser controlados.

c) Prova Classe B (quando for o caso) - um mínimo de 4 (quatro) atletas devem ser 
controlados.

3. A escolha dos atletas a serem controlados se dará por meio da classificação final da 
prova, emconformidade com critério a ser determinado entre a largada e a chegada 
pelo OCD (Oficial de Controle de Doping) e o Delegado Técnico da CBAt. Podem 
ser realizados um ou mais controles-alvo, se o OCD assim o desejar. Os critérios de 
escolha de atletas não serão divulgados.

4. Os organizadores das provas são responsáveis por todos os custos do controle 
anti-doping, conforme abaixo:

PROVAS CLASSE A-1 E A-2 - NACIONAIS:
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4.1 - Pagar para o OCD (Oficial de Controle de Doping):

4.1.1 Passagem aérea para distâncias de 400km ou mais (se for o caso).

4.1.2 Passagem rodoviária em ônibus leito para distâncias menores (se for o 
caso). 

4.1.3  Hospedagem e alimentação em hotel 3 estrelas (mínimo e se for o caso).

4.2 Pagar os custos dos exames, de forma antecipada, para a CBAt.

Esta medida visa facilitar aos organizadores este pagamento, tanto quando se utilizar 
o Laboratório credenciado pela WADA/IAAF do Rio de Janeiro ou outro no exterior.

O valor a ser recolhido por cada exame será informado pela CBAt quando do 
recebimento da solicitação de reconhecimento da prova.

PROVAS CLASSE B - ESTADUAL (QUANDO FOR O CASO):

4.3 Pagar para a CBAt:

 ▪ Valor de quatro (4) kits de coleta R$ 160,00

 ▪ Despesas de remessa dos kits R$ 200,00

 ▪ Valor antecipado dos exames (a ser informado quando da solicitação de 
realização do controle).

 ▪ Valor equivalente a duas diárias de honorários do OCD indicado.

4.4 Pagar para o OCD (Oficial de Controle de Doping):

 ▪ Passagem aérea para distâncias de 400km ou mais (se for o caso).

 ▪ Passagem rodoviária em ônibus leito para distâncias menores (se for o caso).

 ▪ Hospedagem e alimentação em hotel 3 estrelas (mínimo e se for o caso).

5. A indicação do OCD é de exclusiva competência da ANAD/CBAt, tanto em provas 
Classe A, como em provas Classe B.

NOTA: imediatamente após a regularização de solicitação de reconhecimento e 
homologação da prova junto a CBAt, esta fará a indicação do OCD aos organizadores, 
repassando todos os contatos do mesmo, para que existam acertos prévios a prova, 
para melhor realização dos trabalhos.
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Os organizadores devem realizar contato com o OCD, previamente a prova, para 
definir como será o seu transporte até o local (Ex: aéreo, rodoviário por companhia de 
ônibus ou utilizando o carro do OCD). Devem ser ressarcidas ao OCD, quando de sua 
chegada, as despesas relativas a: pedágios, combustível, táxi casa-aeroporto-hotel-
aeroporto-casa e demais despesas devidamente comprovadas com notas fiscais, em 
função do acerto do meio de transporte acordado entre OCD e os organizadores.

6. Somente OCDs pertencentes ao quadro da ANAD/CBAt podem realizar controle 
em competições oficiais de Atletismo no Brasil. OCDs de outras entidades não são 
aceitos.

7. Cabe aos organizadores das provas a montagem de uma Estação de Controle de 
Doping, dentro do estipulado nas Normas e Procedimentos para Controle de Doping 
da IAAF (modelo abaixo).

RECOMENDA-SE FORTEMENTE QUE A ESTAÇÃO FUNCIONE NO HOTEL DO EVENTO, 
em apartamentos conjugados.

MODELO - ESTAÇÃO DE CONTROLE

Em nenhuma hipótese a estação deve ser localizada em locais abertos, com contato 
com o público.
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 ▪ A sala de espera deve atender as seguintes especificações:

a) espaço suficiente para 3 pessoas por atleta testado. Ex: 10 atletas a serem 
testados = espaço para 30 pessoas sentadas.

b) obrigatoriamente deve haver um segurança na porta da estação, sob as ordens do 
OCD, em tempo integral, desde a abertura da sala, antes da competição, até o último 
atleta a ser testado. No caso da sala ser em um hotel, não é necessário o segurança.

c) cadeiras suficientes, em uma proporção de 3 cadeiras por atleta testado 
(atleta, acompanhante e escolta).

d) geladeira ou caixa de isopor com gelo para todas as bebidas a serem oferecidas 
aos atletas.

e) cestos de lixo suficientes para todas as latas e garrafas vazias.

f) mesa para apoio dos pertences dos atletas.

g) televisão funcionando, se possível.

h) as bebidas seguem uma proporção de 4 litros por atleta. Ex: 8 atletas a serem 
testados = 32 litros de hidratação = 50 copos de água, 20 isotônicos gatorade ou 
similar e 40 latas de refrigerantes variados. Não disponibilizar cerveja.

A Sala de Coleta deve atender as seguintes especificações:

a) 2 toaletes distintos para a coleta de urina (masculino e feminino), com 2 rolos de 
papel higiênico. Se a estação for montada (e não no hotel), os banheiros químicos 
devem seguir o modelo para deficientes físicos (pois tem um espaço maior).

b) 1 geladeira ou caixa de isopor com gelo para o acondicionamento das 
amostras coletadas, caso seja realizado controle de eritropoetina (EPO) ou a 
competição durar dois dias ou mais. Se não houver controle para EPO ou durar 
um dia, não é necessário ter geladeira na sala de procedimentos.

c) 2 mesas de tamanho médio.

d) 3 cadeiras.

e) 2 rolos de papel toalha (de cozinha).

f) 2 cestos de lixo tamanho médio.

g) 1 tesoura.

h) os kits e as fitas para medição da densidade urinária são de responsabilidade 
do Oficial de Controle de Doping - OCD.
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Controle de Doping - OCD.

NOTA: se a estação for montada na chegada da prova, o que não é recomendável, 
deve ser construída de modo que haja espaço e iluminação adequados, com total 
privacidade para os atletas ficarem na sala de espera, de coleta e nos toaletes. 
Identificar a sala de controle de doping. É obrigatória a presença de um segurança. 
Deixar um transporte à disposição do OCD e dos atletas para quando terminarem os 
procedimentos retornarem ao hotel.

Se a estação estiver a uma distância superior a 500m da estrutura de chegada, deve 
ser disponibilizada uma van para o transporte da equipe de trabalho e dos atletas 
para a estação de controle de doping.

A estrutura e os materiais devem estar disponíveis no dia anterior à prova a ser 
realizada, para vistoria do OCD, com o intuito de realizar correções em tempo para 
a utilização.

8. - Cabe a organização providenciar acompanhantes (escoltas) para os atletas 
em número igual ao número de controles a serem realizados (levar em conta a 
quantidade por sexo), responsabilizando-se pelo pagamento destes, os quais serão 
instruídos pelo OCD indicado para a prova.

NOTA:

Os escoltas devem ter a escolaridade mínima de segundo grau completo.

Os escoltas devem estar disponíveis no dia anterior à prova, normalmente após o 
congresso técnico, para reunião com o OCD responsável. Em caso de impossibilidade 
desta ocasião para a reunião, os mesmos devem se encontrar 90 minutos antes da 
largada para esta instrução.

Os organizadores podem solicitar as respectivas federações estaduais de Atletismo a 
indicação de árbitros para atuarem como escoltas.

O organizador deve providenciar credenciais (controle de doping) e camisetas para o 
total de escoltas e para o OCD designado.

A organização deve providenciar pranchetas e canetas em número igual ao de 
escoltas.
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6.3 NORMA 07 – COMENTADA

Comentários formulados pelo Prof. Allan de Medeiros Pinheiro, 
pertencente ao Quadro de Árbitros Internacionais da IAAF, do Quadro de 
Delegados Técnicos da CBAt e atualmente exercendo a função de Diretor 
de Arbitragem da FNA.

RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE CORRIDAS DE RUA

Visando possibilitar o cumprimento das regras emanadas pela Associação 
Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), a Confederação 
Brasileira de Atletismo (CBAt) publicou a norma em referência para nortear 
e legalizar as Corridas de Rua no âmbito nacional.

Destarte, a Norma 07, composta por 19 (dezenove) artigos, é um guia 
de planejamento para todos os órgãos e instituições que desejem 
realizar eventos de Corridas de Rua em nosso país, ou seja, trata-se de 
uma legislação específica onde são apresentadas as exigências mínimas 
necessárias para que o evento seja reconhecido e legalizado, conforme a 
seguir exposto:

Apenas a Confederação Brasileira de Atletismo - CBAt tem poderes para 
oficializar eventos de Atletismo em todas as suas formas - pista e campo, 
corridas de rua, marcha atlética, cross country, corrida em montanha e em 
areia - em todo o território nacional.

A CBAt somente reconhece e homologa corridas de rua no Brasil que 
cumpram o disposto nestas Normas e na Regra n° 240 da Associação 
Internacional das Federações de Atletismo - IAAF.

(-)

Da Regra 240 da IAAF, destacam-se, a seguir, os pontos que obrigatoriamente 
uma corrida de rua deve CUMPRIR para seu reconhecimento oficial, 
considerando todas as provas, sem exceção, quais sejam:

a) ser realizada numa das distâncias padrão: 10km, 15km, 20km, 
Meia-Maratona, 25km, 30km, Maratona (42.195m), 100km e de 
Meia-Maratona ou Maratona de Revezamento em percurso de rua; 
(Comentário: Essa é a regra geral)

Art. 1° - 

Art. 2° - 

Art. 4° - 
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b) ser realizada em um percurso “tradicional” para a localidade, mesmo que a 
distância não seja exatamente uma das referidas na alínea anterior...; (Comentário: 
É possível justificar a tradição para oficializar corridas que não apresentem 
distâncias padrões em seus regulamentos).

c) os percursos descritos nas alíneas “a” e “b”, devem ser medidos, por intermédio 
de solicitação à CBAt, por medidores credenciados pertencentes ao seu 
Quadro Oficial, SEMPRE utilizando o método da “bicicleta calibrada”, método 
este descrito no Anexo I - Norma de Medição de Percursos para Provas de Rua 
da CBAt, possibilitando a emissão do “Certificado de Medição de Percurso” e 
documentação complementar contendo os detalhes ajustes necessários para a 
oficialização da distância total a ser corrida, conforme divulgada no regulamento 
da prova pela organização; 

d) fornecer água e bebidas apropriadas na chegada da prova; (Comentário: é 
preciso planejar esse fornecimento no intuito de atender a demanda em face 
do número total de atletas inscritos na prova e da equipe de trabalho envolvida. 
Não esquecer que na chegada o atleta consome mais água do que no percurso).

e) providenciar postos de água colocados a cada 2 ou 3km, nas provas com 
distância até 10km; (Comentário: Visando proteger os atletas quanto ao direito 
de hidratação, a orientação para os organizadores é que façam a previsão 
de no mínimo 2 copos de 200ml d’água por atleta em cada posto d’água a ser 
disponibilizado na prova. O ideal é sempre pensar em 3 copos no mínimo. 
Entendemos ser melhor prevenir do que remediar. A água deve ser servida fria, 
nunca quente ou extremamente gelada. O copo d’água jamais deve estar aberto 
e sim lacrado. Visando evitar acidentes, o atleta deve ser o único responsável 
por pegar a água nas mesas preparada com os copos d’água. Sugerimos a 
disponibilização de quatro mesas de 2mx1m em cada posto e separadas pela 
distância de 2 a 3m).

f) providenciar postos de água colocados a cada 4 ou 5km, nas provas com 
mais de 10km, ou a intervalos menores, de acordo com as condições climáticas; 
(Comentário: Idem aos formulados na alínea e acima).

g) providenciar atendimento médico, com número de ambulâncias e postos de 
apoio proporcionais ao número de inscritos e às condições climáticas previstas 
para a época da prova, sendo, no mínimo, uma ambulância UTI fixa na chegada 
junto ao posto médico equipado com macas, equipamentos e medicamentos 
necessários, e outra para acompanhar o percurso da prova, porém nunca na 
frente do cortejo. Ambas deverão estar munidas de equipamentos e materiais 
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de primeiros socorros, inclusive oxigênio e desfibrilador, assim como contar 
com médico socorrista, fisioterapeutas, enfermeiros e pessoal devidamente 
capacitado principalmente no atendimento específico para as ocorrências 
observadas na prática deste esporte; recomendando-se a presença, na linha 
de chegada, de equipe de resgate e viaturas para remoção imediata de atletas 
que necessitem de atendimento especializado; (Comentário: Visando proteger 
os organizadores de futuras ações de indenizações sob o fundamento da 
Responsabilidade Objetiva ou Subjetiva, sugerimos o cumprimento integral dessa 
alínea e ressaltamos que o número ideal de ambulâncias para permitir uma maior 
redução dos riscos quanto a um sinistro são de quatro veículos devidamente 
equipados com o material e pessoal necessários).

h) notificar e estabelecer convênio com hospitais ou clínicas locais para 
atendimento aos participantes, em caso de urgência; (Comentário: Normalmente 
é feita uma notificação para o Hospital mais próximo da prova e providenciar 
seguro de vida para todos os atletas inscritos). 

i) assegurar que o percurso da prova esteja completamente vedado ao tráfego 
de veículos, durante a competição, incluindo contenção do tráfego de bicicletas, 
skates, patins , etc., devendo, ainda, estar em total conformidade com o disposto 
no Artigo 67 e incisos do Código Brasileiro de Trânsito (Lei 9.503/97 modificada 
pela Lei 9.602/98); (Comentário: essa exigência é basilar para quem pensa 
em organizar eventos de rua, apesar de termos visto em muitos eventos o 
descumprimento da segurança do percurso e do art. 67 e incisos da Lei Federal 
9.503/97 que assim dispõe:

“Art. 67. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, 
em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia 
permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e 
dependerão de:

I - autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de 
entidades estaduais a ela filiadas.

II - caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via.

III - contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros.

IV - prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais 
em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá.

Parágrafo único. A autoridade com circunscrição sobre a via arbitrará os valores 
mínimos da caução ou fiança e do contrato de seguro.” - destaques acrescidos.
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Destarte, para realizar eventos esportivos de atletismo em nosso estado é preciso 
que a Federação da modalidade seja oficiada para analisar o regulamento da prova 
e o planejamento da competição. Estando as normas respeitadas e planejadas para 
serem cumpridas, a federação emitirá um PERMIT (autorização), caso contrário 
fará as orientações devidas no intuito de sanar os problemas constatados a fim de 
autorizar a realização do evento.)

j) garantir a segurança total dos participantes durante a prova, resguardando 
sua integridade física de ataques externos e de invasores de percurso e de 
riscos desnecessários como quedas e atropelamentos, segurança esta extensiva 
ao público presente à prova em todas as suas áreas de concentração. Caberá 
unicamente à organização realizar todos os contatos com as autoridades locais, 
para assegurar tal fim, isentando, por escrito em seu regulamento, a Confederação 
Brasileira de Atletismo de quaisquer danos, prejuízos e/ou condenações 
decorrentes de responsabilidade civil contratual ou extracontratual decorrentes 
da prova. (Comentário: essa alínea só reforça a necessidade de cumprimento da 
alínea anterior).

k) tornar público, por intermédio de web-site do evento ou publicação em revista 
especializada no segmento, o regulamento completo da prova e o termo de 
responsabilidade de participação do atleta, obrigatório em todas as provas.

l) incluir, no kit de participação do atleta, manual contendo o texto resumido do 
regulamento da prova ou informações sobre a publicação do mesmo e do termo 
de responsabilidade, mapa do percurso, mapa das instalações no local de largada 
e de chegada e localização dos postos de apoio.

(Comentário: as alíneas k e l determinam a obrigatoriedade de documentos que 
precisam ser disponibilizados a todos os participantes antes do evento)
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CLASSES DE PROVAS RECONHECIDAS PELA CBAt

As corridas de rua oficialmente reconhecidas pela CBAt, estão divididas em 
três classes distintas:

a) (...)

b) (...)

c) Classe B - Provas Estaduais.

(... )

# 2° - O reconhecimento de corridas de rua Classe B deve ser solicitado 
diretamente às Federações Estaduais de Atletismo filiadas à CBAt.

(...).

# 1° - A solicitação para reconhecimento de corridas de rua, para provas da 
Classe B deve ser encaminhada à Federação de Atletismo do Estado onde 
a prova será realizada, cabendo à Federação todos os procedimentos para 
seu reconhecimento e comunicação formal à CBAt.

# 2° - A Federação Estadual respectiva encaminhará à CBAt a “Comunicação 
de Autorização de Corrida de Rua Classe B - Estadual” e o respectivo 
relatório do Diretor da prova após sua realização, anexando ao mesmo os 
seus resultados oficiais.

(Comentário: Esse artigo determina a necessidade de solicitação à 
Federação Estadual para realizar eventos de corrida de rua e a sua 
competência específica para tornar o evento legal/oficial).

HOMOLOGAÇÃO DE PROVAS

Satisfeitas às premissas e requisitos quanto ao reconhecimento da prova, 
os organizadores, de provas Classe A-1, A-2 e B, devem garantir e cumprir 
as exigências complementares, para sua homologação, dispostas nos 
parágrafos seguintes:

# 1° - São condições obrigatórias para homologação dos resultados de 
todas as Classes de provas:

Art. 5° -
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a) O tempo de todos os corredores que participarem da prova deve ser cronometrado 
e informado posteriormente aos mesmos, (...) Caberá ao organizador da prova optar 
pela utilização de cronometragem manual (que deve ser realizada, obrigatoriamente, 
por árbitros da respectiva Federação Estadual de Atletismo) ou contratar empresa 
especializada em sistema de cronometragem por transponder (chip), mantendo, de 
qualquer forma, a cronometragem por árbitros para os primeiros 20 (vinte) primeiros 
colocados na classificação geral no masculino e no feminino.

(Comentário: Obrigatoriedade da chegada da prova ser conduzida por árbitros 
devidamente formados e cadastrados na FNA).

b) (...)

c) (...)

d) (...)

e) A classificação final de todos os corredores que completarem a prova, tão logo 
atendidas as restrições acima, alíneas b), c) e d), deve ser de conhecimento público 
e divulgado pela mídia disponível, no site oficial da prova e na Federação local, 
inclusive a classificação das categorias por faixas etárias.

(Comentário: Obrigatoriedade da publicidade do resultado oficial da prova. Deve ser 
supervisionado pelo Delegado Técnico ou Árbitro Geral indicado pela FNA).

f) No momento da largada das provas, deverá haver um único sinal de largada, tanto 
para grupos de elite como para a massa de corredores (a diferença entre os grupos 
deve ser física espaço - e não em tempo), com exceção da largada para a elite feminina 
e atendidas as restrições de antecedência de tempo descritas no corpo desta norma.

(Comentário: Procedimento a ser conduzido pelo Delegado Técnico ou Árbitro Geral 
indicado pela FNA).

SERVIÇOS AO ATLETA

g) Exigências administrativas:

 ▪ Providenciar guarda-volumes no local de largada e chegada da prova para todos 
os participantes.

 ▪ Providenciar banheiros químicos em número suficiente.

(Comentário: é preciso disponibilizar no local de largada, chegada e no percurso. Em 
média se trabalha com 10 banheiros químicos, não esquecendo de disponibilizar um 
banheiro adaptado a portadores de deficiência).
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 ▪ Realizar as inscrições com absoluto rigor e clareza, devendo constar nome, data 
de nascimento, sexo, número da identidade e, em havendo, outros documentos 
oficiais dos atletas. (Comentário: Para dirimir possíveis questionamentos quanto a 
faixa etária do atleta, é obrigatória a solicitação de um documento oficial com foto).

 ▪ Divulgar o regulamento da prova constando instruções detalhadas de horários, 
locais, premiação (incluindo pecuniária, se houver), existência de provas 
participativas e/ou caminhadas, e todas as demais informações e obrigações de 
interesse dos participantes.

 ▪ Providenciar seguro de responsabilidade civil para a organização da prova, para 
a CBAt e para a Federação Estadual respectiva.

(Comentário: Item essencial e obrigatório a proteção do organizador e dos atletas).

ARBITRAGEM E ORGANIZAÇÃO DOS CORTEJOS DA PROVA

h) Exigências de caráter técnico:

 ▪ Quando não for utilizado o sistema de chip descrito anteriormente, o organizador 
obriga-se a montar um funil de chegada eficiente, com múltiplas passagens ou 
“baias”, para garantir a inexistência de filas antes da linha de chegada.

 ▪ Caberá à respectiva Federação de Atletismo, a indicação de árbitros para 
a prova (no mínimo dez) com a função específica de acompanhar a largada, 
cortejo e chegada da prova, bem como preencher a súmula de chegada 
contendo a classificação nominal dos vencedores e seus tempos individuais 
oficiais (equipamento manual de cronometragem da Federação), no mínimo 
para os 20 (vinte) primeiros colocados na categoria geral - masculino e feminino, 
registrando estas informações e outras ocorrências e protestos em relatório 
padronizado pela CBAt, assinado pelo Árbitro Geral da prova.

(Comentário: Para que um evento seja homologado é preciso ter a participação 
efetiva de no mínimo 10 (dez) árbitros da FNA e do Delegado Técnico ou árbitro-
geral indicado).

 ▪ Os organizadores devem providenciar o pagamento da taxa dos árbitros que 
atuarem na prova, diretamente para a respectiva Federação Estadual, observado 
o valor constante do Regimento de Taxas da CBAt, disponível em seu web-site.

 ▪ Instalar um sistema de som eficiente no local de largada e chegada da prova, 
para garantir o controle, a segurança e comunicação com os atletas, observando 
a legislação existente em cada local.
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(Comentário: A FNA trabalha com um profissional capacitado para conduzir eventos 
dessa natureza e que dispõe de um equipamento de alta qualidade).

 ▪ Montar pórticos visíveis nos locais de largada e de chegada da prova, equipado 
sempre que possível com relógio digital para visualização do tempo total da 
prova. As linhas de largada e chegada necessárias à cronometragem manual 
pelos árbitros, devem ser pintadas no chão e alinhadas com a borda anterior 
dos pórticos e tapetes de cronometragem, com a largura de no mínimo 5cm.

 ▪ Colocar um carro madrinha à frente dos primeiros colocados da prova, equipado 
com relógio digital, o qual deve transportar, exclusivamente, o Diretor da Prova 
e o Delegado Técnico indicado pela CBAt, ou o Árbitro Geral indicado pela 
Federação local (no caso de provas Classe B).

(Comentário: O percurso pode restringir a atuação do carro madrinha)

 ▪ É permitida a presença de um veículo especial para acompanhamento dos 
primeiros colocados, disponibilizado à imprensa, para transporte seguro de 
fotógrafos e cinegrafistas. (Comentário: Procedimento a ser orientado pelo 
Delegado Técnico ou Árbitro Geral indicado pela FNA).

 ▪ Além dos veículos mencionados nos itens anteriores, o cortejo da prova deverá 
incluir batedores com poder de polícia, em quantidade mínima, apenas para 
efetivar a abertura da prova e garantir a segurança dos líderes. Eventualmente 
na ausência do carro madrinha e quando o percurso assim o restringir serão 
permitidas, ainda outras motocicletas da organização nas funções de abertura e 
controle dos líderes da prova, sem que comprometam a sua segurança. Deve-se 
evitar em todos os casos, o acompanhamento da prova por bicicletas, mesmo 
que conduzidas por militares a título de segurança.

(Comentário: Cabe a arbitragem do evento combater esse tipo de acompanhamento).

 ▪ A distância mínima frontal entre os veículos de quatro rodas citados nos itens 
anteriores e o pelotão de elite deverá ser de, no mínimo, 30 metros, para todas 
as situações do percurso. (Comentário: Quando existir carro madrinha ou de 
filmagem.)

(... )

 ▪ Deve ser observado que o desporto para as pessoas portadoras de necessidades 
especiais é regulado e dirigido por entidades específicas, não cabendo à CBAt ou 
às Federações suas filiadas a organização de eventos nessa área do desporto. No 
entanto, considerando-se o caráter de manifestação de massa que as corridas 
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de rua possuem, a participação de atletas portadores de necessidades especiais 
deverá ser realizada da seguinte forma:

1. Os atletas portadores de necessidades especiais, aceitos como inscritos na prova, 
que utilizem cadeiras de rodas para participar, devem largar antes dos demais 
participantes, com um intervalo mínimo de 10 (dez) minutos, com a finalidade de 
serem evitados acidentes.

2. Os outros atletas portadores de necessidades especiais, aceitos como inscritos 
na prova, devem largar juntamente com os demais participantes, no pelotão geral. 
No caso particular dos deficientes visuais, estes deverão ser obrigatoriamente 
acompanhados por guias, identificados como tal pela organização da prova com 
camisas ou números de cores diferentes.

(Comentários: Procedimentos que devem ser seguidos para a participação dos 
atletas portadores de necessidades especiais. Em nosso estado temos a participação 
contínua nos eventos realizados das seguintes categorias: auditivos e físicos de 
membros inferiores e superiores).

REPRESENTANTES OFICIAIS DA CBAt NAS PROVAS

i) Controle Anti-Doping:

A nível estadual só necessária em eventos que ofereçam premiações pecuniárias ou 
em bens materiais no valor igual ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor 
total de premiação para a categoria geral.

(... )

LARGADAS E FAIXAS ETÁRIAS

8. Para as provas nacionais, realizar, obrigatoriamente, a largada do pelotão de elite 
feminino antes da largada do pelotão de elite masculino, e do grupo de largada 
geral, observando o seguinte intervalo de tempo mínimo entre a largada da elite do 
feminino para a largada da elite do masculino, em conformidade com a distância do 
percurso:

a. Percurso de 10km - intervalo mínimo de 10 (dez) minutos.

b. Percurso de 15km - intervalo mínimo de 17 (dezessete) minutos.

c. Percurso de Meia-maratona - intervalo mínimo 20 (vinte) minutos.
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d. Percurso de Maratona (42.195m) - intervalo mínimo de 45 (quarenta e cinco) 
minutos.

(... )

10. Fornecer os resultados oficiais e tempos dos vencedores da prova confirmados 
pelo Delegado Técnico presente, e realizar a cerimônia de premiação dos vencedores 
tão logo tenham chegado todos os atletas que fazem jus à mesma, no mínimo os cinco 
primeiros no masculino e os cinco primeiros no feminino. A cerimônia de premiação 
das categorias por faixas etárias no pódio poderá ser realizada a critério da organização; 
em caso de não realização nesse momento, a data e horário para isto devem constar no 
regulamento da prova. Fica a critério dos organizadores a inclusão, inscrição, premiação 
e regulamentação de participação, para pessoas portadoras de deficiência.

(Comentário: Apesar de tornar demorado o Cerimonial de Premiação, a inclusão 
da premiação para as faixas etárias e dos portadores torna mais participativa e 
democrática a corrida de rua).

11. As faixas etárias oficiais da CBAt, recomendadas para utilização em todas as 
Classes de provas, são as seguintes:

 ▪ Menores: atletas com 16 e 17 anos.

 ▪ Juvenis: atletas com 18 e 19 anos.

 ▪ Sub-23: atletas de 18 a 22 anos.

 ▪ Adultos: de 20 a 29 anos para o feminino e 20 a 34 anos para o masculino.

 ▪ Pré-Masters: de 30 a 34 anos para o feminino e de 35 a 39 anos para o masculino.

 ▪ Masters: de 35 anos em diante para o feminino e de 40 anos em diante para o 
masculino (divididos em categorias a cada cinco anos, obrigatoriamente).

A idade a ser considerada para o atleta é aquela que ele terá em 31 de dezembro do 
ano da prova.

12. A idade MÍNIMA para atletas participarem de corridas de rua é de 16 (dezesseis) 
anos, sendo que atletas com 16 e 17 anos de idade NÃO podem participar de provas 
com percurso igual ou superior a 10 km.

(Comentário: os itens 11 e 12 precisam ser cumpridos para que um evento seja 
reconhecido e homologado).
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13. (...)

Satisfeitas todas as exigências previstas nos artigos anteriores, a CBAt emitirá um 
“Permit”, que é a autorização para a realização da prova com o seu reconhecimento 
oficial e, após sua efetivação, com relatório favorável do Delegado Técnico indicado, 
a CBAt homologará os resultados. Para as corridas de Classe B, a Federação local 
emitirá um documento similar, sendo que a CBAt somente fará o reconhecimento ou 
homologação dos resultados dessas provas observados seus próprios critérios.

Comentário: A CBAt por intermédio das federações, constitui-se no único ente oficial 
legalmente capacitado a oficializar eventos de rua.

PROVAS PARTICIPATIVAS E OBTENÇÃO DO PERMIT DA CBAt

(... )

A solicitação de reconhecimento objeto desta Norma, juntamente com o regulamento 
da prova, devem ser encaminhados à CBAt com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
dias da data de realização da prova Classe A-1 ou A-2, ou com antecedência mínima 
de 15 a 30 dias para as Federações Estaduais de Atletismo, no caso das provas Classe 
B. (Comentário: As provas Classe B, são as provas disputadas a nível estadual).

# 1° - As solicitações devem ser acompanhadas do pagamento da respectiva taxa de 
reconhecimento, conforme abaixo:

 ▪ Prova Classe A-1: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a CBAt ser consultada 
sobre a melhor forma para o seu pagamento.

 ▪ Prova Classe A-2: R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a CBAt ser consultada 
sobre a melhor forma para o seu pagamento.

 ▪ Prova Classe B - valor a ser definido pela respectiva Federação Estadual, ficando 
limitado ao máximo de 50% do valor da taxa da CBAt para as provas Classe A-1 
ou A-2.

Comentário: O valor máximo da taxa do PERMIT a ser cobrado pela FNA é de R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

# 2°. - A taxa prevista no parágrafo 1°. acima é exclusivamente para a emissão do 
Permit ou Alvará pelas entidades respectivas, cumpridas as exigências técnicas das 
normas, não englobando a prestação de serviços ou de apoio adicionais a serem 
prestados pelas Federações Estaduais aos organizadores, caso seja do interesse 
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destes, sem prejuízo do pagamento dos árbitros conforme determinado nestas 
normas, os quais devem ser objeto de acordo específico para cada prova entre a 
entidade estadual e o organizador.

CONDIÇÕES GERAIS

A homologação e a oficialização dos resultados das provas dependem de relatório 
favorável do Delegado Técnico da CBAt presente ou do Árbitro Geral indicado pela 
Federação para estar presente na prova.

# 1° - Caso o relatório do Delegado Técnico decida pela não homologação da prova, 
a mesma pode não vir a ser reconhecida no ano seguinte pela CBAt, a critério desta.

# 2° - A CBAt pode não mais voltar a reconhecer uma prova, levando em conta a 
ocorrência de fatos que julgue graves no desenrolar da mesma.

Comentário: O Delegado Técnico ou Árbitro Geral indicado pela FNA atua para evitar 
os possíveis conflitos com a norma e não para simplesmente relacioná-los.

Os organizadores da prova são responsáveis pelo envio dos resultados oficiais 
completos para a CBAt até 10 (dez) dias após sua realização, contendo, 
obrigatoriamente, os seguintes dados: classificação, número do atleta, número de 
seu cadastro ou registro na CBAt, nome completo do atleta, data de nascimento, 
equipe e resultado obtido, para a sua homologação em conformidade com o Art. 12 
deste regulamento.

Comentário: Quando a FNA é convidada para atuar nos eventos, ela assume a 
construção desse resultado oficial a ser enviado a CBAt..

Art. 14 - (... ) Art. 15 - (... ) Art. 16 - (... ) Art. 17 - (... )

Art. 18 - (... )

Os casos omissos são resolvidos pelo Departamento Técnico da CBAt. Comentário: A 
FNA possui um corpo técnico qualificado para conduzir eventos de Corrida de Rua, 
assim quando atua conduzindo a arbitragem deste segmento, prima por cumprir as 
normas emanadas pela IAAF que são seguidas pela CBAt.
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7. 
NORMA 08 
HOMOLOGAÇÃO DE 
RECORDES
BRASILEIROS
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A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) somente homologa 
Recordes Brasileiros e dá encaminhamento à homologação de Recordes 
Internacionais, obtidos em competições no Brasil, dentro do estabelecido 
nestas Normas.

A CBAt somente aprecia solicitações de homologação de Recordes 
mediante solicitação das entidades estaduais de direção filiadas e obtidos 
em competições inseridas dentro do que determinam as “Normas para 
Homologação de Competições” da CBAt.

As solicitações de homologação de Recordes devem ser encaminhadas à 
CBAt num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após o término da 
competição.

A solicitação deve ser feita através de Ofício da Entidade Estadual de 
Administração interessada acompanhada dos seguintes documentos:

a) Provas de pista: resultado oficial da prova impresso pelo sistema de 
cronometragem eletrônica; fotografia da chegada com a régua de tempos 
impressa, emitida pelo sistema de cronometragem eletrônica, fotografia 
emitida pelo sistema de cronometragem eletrônica referente ao controle 
“0” realizado antes da etapa da competição, papeleta do anemometrista, 
quando for o caso, e todas as súmulas relativas a cronometragem/chegada 
manual utilizada na prova.

b) Provas de Campo: súmula original da prova com o registro de todas as 
tentativas dos atletas e a súmula do anemometrista, quando for o caso.

c) Provas fora do estádio: súmula do verificador de partida, boletim de 
cronometragem e de chegada emitidos pela equipe de arbitragem oficial 
da prova, originais.

d) Todos os documentos devem conter as assinaturas dos oficiais que 
atuaram nas provas, com indicação do seu número de registro na CBAt, 
registro este obrigatório para o Árbitro-Chefe.

e) Outros documentos especificamente exigidos por estas Normas.

f) Outras informações que sejam julgadas necessárias pela entidade 
interessada.

Art. 1° -

Art. 2° -

Art. 3° -

Art. 4° -
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A solicitação deve ser feita sempre pela entidade estadual de direção 
promotora da competição, não importando se o atleta pertence a ela ou 
a outra entidade.

A CBAt somente homologa Recordes nas seguintes categorias;

a) Menores - atletas de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos de idade;

b) Juvenis - atletas de 16 (dezesseis) a 19 (dezenove) anos de idade;

c) Sub-23 - atletas de 16 (dezesseis) a 22 (vinte e dois) anos de idade;

d) Adultos - atletas a partir de 16 (dezesseis) anos de idade.

Não são reconhecidos recordes obtidos em provas mistas (masculino e 
feminino).

Nas provas de corridas de rua, somente são homologados os resultados 
de provas que atendam as Normas para Reconhecimento e Homologação 
de Corridas de Rua da CBAt.

Nas provas de arremesso e lançamentos, deve ser anexado documento 
comprovando a aferição do implemento antes do início da prova e após 
obtenção do recorde, e assinado por árbitro registrado na CBAt.

Nas provas de campo, a medição da tentativa que for recorde deverá ter, 
obrigatoriamente, sua medição conferida pelo Árbitro Chefe da prova.

Quando for o caso, a homologação do recorde dependerá de relatório 
favorável do Delegado Técnico da CBAt presente à competição.

Os Recordes Sul Americanos, Pan-americanos e Ibero-americanos 
tem seu encaminhamento dado pela CBAt, cumpridas estas Normas 
e outras exigências que venham a ser apresentadas pelas entidades 
internacionais respectivas.

Os recordes mundiais tem sua homologação solicitada pela CBAt.

Os casos omissos são resolvidos pelo Departamento Técnico da CBAt.

Art. 5° -

Art. 6° - 

Art. 7° - 

Art. 8° -

Art. 9° -

Art. 10° -

Art. 11° - 

Art. 12° - 

Art. 13° -

Art. 14° -
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8. 
NORMA 09 
PARTICIPAÇÃO 
DE ATLETAS 
ESTRANGEIROS EM 
COMPETIÇÕES NO 
BRASIL
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A participação de atletas estrangeiros em eventos de Atletismo no Brasil, 
em todas as suas formas - pista e campo, corridas de rua, marcha atlética, 
cross country, corrida de montanha e em praia, fica condicionada ao estrito 
cumprimento destas normas, das normas da IAAF (Associação Internacional 
das Federações de Atletismo) e da legislação vigente no país.

A participação de atletas estrangeiros em eventos de Atletismo no Brasil 
deve atender, primeiramente, ao disposto na Regra 04 da IAAF.

§ 1° - É obrigatória a apresentação para a CBAt de autorização específica 
emitida pela Federação Nacional de Atletismo do país de origem do 
atleta estrangeiro, antes de sua participação, conforme disposto na 
regra acima citada.

§ 2° -  Esta autorização é dispensada nas seguintes situações:

a) Eventos internacionais de Atletismo realizados no Brasil com participação 
de seleções nacionais, sob a chancela da IAAF e da CONSUDATLE 
(Confederação Sul-Americana de Atletismo), com organização da CBAt.

b) Eventos internacionais a convite realizados no Brasil, com organização 
direta da CBAt.

c) Quando a participação de atletas estrangeiros for definida entre 
os organizadores do evento e Representantes de Atletas como tal 
reconhecidos pela IAAF, em eventos autorizados pela CBAt.

A participação oficial de atletas estrangeiros por entidades de prática do 
Atletismo do Brasil (clubes) dependerá de transferência internacional a ser 
conduzida pela CBAt, em conformidade com as Normas da IAAF para tal.

A participação de atletas estrangeiros em eventos realizados no Brasil, 
com organizadores particulares, mas com chancela da CBAt, deve 
atender ao seguinte:

a) Os organizadores devem enviar convite, dirigido ao atleta e específico 
para o evento, com todas as condições oferecidas para tal participação 
(no caso dos países sul-americanos, em conformidade com acordo 
firmado entre a CBAt e a CONSUDATLE - Confederação Sul-Americana 
de Atletismo, este convite não é exigido).

b) Cópia do convite deve ser encaminhada, obrigatoriamente, para a CBAt.

c) O convite deve ser enviado diretamente ao atleta, à sua Federação Nacional 
ou ao seu Representante, devidamente reconhecido como tal pela IAAF.

Art. 1° - 

Art. 2° - 

Art. 3° -

Art. 4° - 
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d) Cabe aos organizadores dos eventos as providências relativas à obtenção 
de vistos de entrada para o Brasil, dos atletas convidados, quando for o caso.

A quantidade de atletas estrangeiros para participação em competições de 
pista e campo será definida nos regulamentos dos eventos, os quais devem 
ser, obrigatoriamente, aprovados pela CBAt.

A participação de atletas estrangeiros em eventos de rua, cross-country, de 
montanha e em praia será realizada conforme abaixo:

a) Provas de Marcha Atlética: as quantidades de atletas serão fixadas pela 
CBAt em função do regulamento e objetivo dos eventos.

b) Cross-Country: as quantidades de atletas serão fixadas pela CBAt em 
função do regulamento e objetivos dos eventos.

c) Corrida de Montanha: as quantidades de atletas serão fixadas pela CBAt 
em função do regulamento e objetivos dos eventos.

d) Corrida em Praia: as quantidades de atletas serão fixadas pela CBAt em 
função do regulamento e objetivos dos eventos.

e) Corridas de Rua: as quantidades limite de atletas estrangeiros são as 
seguintes, observadas as Normas para Reconhecimento e Homologação de 
Corridas de Rua da CBAt:

 ▪ Corrida de Rua Classe A-1 - Nacional: até 3 (três) atletas por país no 
masculino e 3 (três) atletas no feminino.

 ▪ Corrida de Rua Classe A-2 - Nacional: até 2 (dois) atletas por país no 
masculino e 2 (duas) atletas no feminino.

 ▪ Corrida de Rua Classe B - Estadual: até 1 (um) atleta por país no 
masculino e 1 (uma) atleta no feminino.

§ único - A CBAt pode, a seu exclusivo critério, para Corridas de Rua Classe 
A-1 - Nacional, rever a quantidade acima autorizada.

A participação de estrangeiros em corridas de rua que, comprovadamente, 
não disputem competições de Atletismo de maneira formal, em seus países 
de origem, poderá ser aceita mediante inscrição normal na prova, sem 
qualquer direito a tratamento diferenciado ou largar nos pelotões de elite, 
devendo o organizador consultar a CBAt para comprovação do aqui disposto.

Os casos omissos são resolvidos pela CBAt.

Art. 6° - 

Art. 7° -

Art. 8°-

Art. 9° -
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9. 
NORMA 11 
NORMAS PARA 
ATUAÇÃO E
CONVOCAÇÃO DE 
ÁRBITROS
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Somente são considerados Árbitros de Atletismo no Brasil aqueles 
devidamente registrados na Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) 
e nas entidades estaduais de administração suas filiadas, dentro das 
normas específicas para tal fim, tendo sido formados em cursos básicos 
de arbitragem promovidos por essas entidades.

A CBAt somente homologa como oficiais competições realizadas no país 
que sejam dirigidas por árbitros devidamente registrados na entidade.

DAS COMPETIÇÕES ESTADUAIS

As competições estaduais são dirigidas por Árbitros pertencentes ao 
departamento específico de cada entidade estadual de administração. Na 
medida do possível, todos devem estar registrados na CBAt, mas o Diretor 
da Competição e seus Coordenadores devem, obrigatoriamente, ter tal 
registro.

DAS COMPETIÇÕES REGIONAIS

As competições entre duas ou mais filiadas, tanto interseleções como 
interclubes, devem igualmente ser arbitradas por Árbitros devidamente 
registrados na CBAt.

A forma de convocação dos Árbitros que irão atuar nessas competições 
deve constar no Regulamento próprio das mesmas, sendo, obrigatoria-
mente, o Diretor da Competição e seus Coordenadores do quadro da enti-
dade estadual de administração sede do evento, registrados na CBAt, nas 
categorias “C”, N-I, NII ou N-III.

DAS COMPETIÇÕES NACIONAIS

Os Campeonatos Brasileiros e outras competições nacionais da CBAt tem 
a arbitragem realizada de acordo com o seguinte:

Art. 1° - 

Art. 2° -

Art. 4° -

Art. 5° -

Art. 6° -
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a) O Diretor da Competição e seus Coordenadores devem ter registro na 
CBAt nas categorias N-I, N-II ou N-III, obrigatoriamente, e são de indicação 
exclusiva da Confederação que, quando possível, indicará integrantes do 
quadro da entidade estadual de administração sede das competições.

b) A equipe de arbitragem tem formação baseada nos Árbitros integrantes 
do quadro da entidade estadual de administração sede, devendo todas 
as funções de chefia, obrigatoriamente, serem exercidas por árbitros 
registrados na CBAt nas categorias “C”, N-I, N-II ou N-III.

c) A CBAt pode convocar Árbitros de outras entidades estaduais de 
administração para atuarem nas competições, a seu critério. Quando isto 
não ocorrer, as entidades estaduais de administração devem comunicar, 
por escrito, à CBAt, o número de Árbitros que podem ou desejam levar 
para a competição, cabendo à CBAt a escolha dos nomes dos Árbitros, 
observadas as necessidades da competição respectiva, somente 
considerados árbitros das categorias “C”, N-I, N-II e N-III.

Em competições nacionais realizadas por filiadas, ou entidades autorizadas 
pela CBAt, as funções de Diretor da Competição e seus Coordenadores, 
devem ser ocupadas por Árbitros registrados na CBAt, integrantes das 
categorias “C”, N-I, N-II ou N-III, devendo a forma de convocação da 
equipe de arbitragem estar clara no Regulamento da competição.

DAS COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS

A arbitragem de competições internacionais a serem realizadas no Brasil, 
integrantes dos calendários oficiais das entidades internacionais a que a 
CBAt é filiada (IAAF, CPA, AIA, CONSUDATLE) será realizada por indicação 
exclusiva da confederação, que estabelecerá as condições próprias para 
cada caso, dentro das normas daquelas entidades e os regulamentos das 
competições.

Quando houver necessidade, e for o caso, em obediência às Regras 
Internacionais e aos Regulamentos próprios das competições, caberá à 
CBAt formalizar o convite para árbitros estrangeiros atuarem nas mesmas.

Art. 7° -

Art. 8° -

§ único -
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A CBAt leva em conta a equipe da entidade estadual de administração 
sede do evento, completando a arbitragem dentro das necessidades, 
sempre com Árbitros das categorias “C”, N-I, N-II e N-III, pertencentes 
ao seu quadro nacional, indicando nominalmente os convocados.

O Diretor da Competição e os Coordenadores dessas competições 
são sempre de indicação exclusiva da CBAt, ressalvado o disposto no 
Regulamento específico das mesmas.

Em outras competições internacionais realizadas no País, promovidas 
por outras entidades, autorizadas pela CBAt, a arbitragem será realizada 
pela equipe da entidade estadual de administração sede, devendo 
as funções de Diretor da Competição e seus Coordenadores serem 
ocupadas por Árbitros registrados na CBAt nas categorias “”C”, N-I, 
N-II e N-III e ser apresentado relatório após a sua realização para o 
Departamento de Arbitragem da CBAt.

DAS COMPETIÇÕES DE TERCEIROS

Os Árbitros registrados na CBAt não podem atuar em competições 
promovidas por terceiros, sem expressa autorização de sua entidade 
estadual de administração, a quem cabe fixar as condições para isso.

Se tal competição for a nível interestadual ou o Árbitro for atuar em outro 
estado que não o seu de registro, cabe ao Departamento de Arbitragem 
da CBAt dar ou não autorização e fixar as condições para isto.

DOS DELEGADOS TÉCNICOS

Todas as competições interestaduais e nacionais, para terem seus 
resultados homologados pela CBAt, devem ter relatório favorável de um 
Delegado Técnico presente ao evento, indicado pela CBAt.

Todas as competições realizadas no Brasil para terem índices de 
qualificação para atletas integrarem seleções brasileiras em eventos 
internacionais, devem ter relatório favorável de um Delegado Técnico 
presente ao evento, indicado pela CBAt.

Art. 9° -

Art. 10° -

Art. 11° -

Art. 12° -

Art. 13° -

Art. 14° -

Art. 15° -
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A indicação dos Delegados Técnicos é de competência exclusiva da CBAt, 
para qualquer competição.

Podem atuar como Delegados Técnicos Árbitros devidamente registrados 
na CBAt, integrantes das categorias “C”, N-I, N-II e N-III, e que tenham sido 
selecionados pelo Departamento de Arbitragem da CBAt para esta função.

No início de cada ano, em período determinado pela CBAt através de 
Nota Oficial, as entidades estaduais de administração indicarão os nomes 
de árbitros integrantes de seus quadros para serem Delegados Técnicos 
da CBAt, cabendo a esta, exclusivamente, a escolha e definição dos que 
integrarão o quadro da confederação.

Os Delegados Técnicos são responsáveis pelo cumprimento das Regras 
internacionais da IAAF, das Normas da CBAt e dos regulamentos das 
competições, sem prejuízo das atribuições previstas na Regra 112 da IAAF.

Ao final de cada evento, os Delegados Técnicos devem apresentar relatório 
circunstanciado à CBAt dentro de diretrizes estabelecidas pela mesma, 
conforme modelo padrão da confederação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Caso as entidades estaduais de administração sede tenham dificuldades 
para compor a equipe de arbitragem para as competições previstas nos 
artigos 3° e 4° destas Normas, podem solicitar à CBAt a indicação de 
árbitros de outras filiadas, desde que se responsabilizem pelas despesas 
decorrentes.

A CBAt estabelecerá o uniforme oficial para Árbitros de Atletismo no Brasil, 
sendo seu uso obrigatório em todas as competições oficiais, de qualquer nível.

As entidades estaduais de administração quando enviarem para a CBAt 
os boletins de resultados oficiais de suas competições, devem enviar, 
obrigatoriamente, relação com a composição da equipe de arbitragem 
que atuou no evento, onde deve constar o nome completo do árbitro, seu 
número de registro na CBAt e a função em que atuou, para atualização do 
sistema da confederação.

Art. 16° -

Art. 17 -

Art. 18° -

Art. 19° - 

Art. 20° -

Art. 21° -

Art. 22° - 

Art. 23° -
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A Operacionalização destas normas ficará a cargo do Departamento 
Técnico da CBAt.

Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento Técnico da CBAt.

 

Art. 24 -

Art. 25 -
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10. 
NORMA 12 
CATEGORIAS OFICIAIS 
DO ATLETISMO 
BRASILEIRO POR FAIXA 
ETÁRIA
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As categorias e respectivas faixas etárias da Confederação Brasileira 
de Atletismo (CBAt), são as abaixo relacionadas, atendendo às 
determinações previstas nestas Normas, nas Normas e Regras da 
IAAF (Associação Internacional das Federações de Atletismo) e da 
CONSUDATLE (Confederação Sulamericana de Atletismo):

a) Categoria de Menores: atletas com 15, 16 e 17 anos, no ano da 
competição.

b) Categoria de Juvenis: atletas com 16, 17, 18 e 19 anos, no ano da 
competição.

c) Categoria Sub-23: atletas com 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 anos, no ano 
da competição.

d) Categoria de Adultos: atletas a partir de 16 anos em diante (no ano 
da competição).

e) Categoria de Masters (idade a ser considerada no dia da competição):

Art. 1° -

IDADE MASCULINO - FAIXA ETÁRIA FEMININO - FAIXA ETÁRIA

35 a 39 anos M35 F35

40 a 44 anos M40 F40

45 a 49 anos M45 F45

50 a 54 anos M50 F50

55 a 59 anos M55 F55

60 a 64 anos M60 F60

65 a 69 anos M65 F65

70 a 74 anos M70 F70

75 a 79 anos M75 F75

80 a 84 anos M80 F80

85 a 89 anos M85 F85

90 a 94 anos M90 F90

95 a 99 anos M95 F95

100 anos e acima M100 F100
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As faixas etárias e categorias constantes deste artigo são de uso obrigatório 
por todas as entidades filiadas à CBAt em seus eventos e em todas as 
competições que vierem a ser reconhecidas ou homologadas pela CBAt.

A categoria de masters segue todas as determinações da WMA (World 
Master Association) e todas as competições dessa categoria realizadas 
no Brasil seguem as determinações da ABRAM (Associação Brasileira de 
Atletismo Master), a quem cabe a direção do Atletismo Máster no Brasil, 
por delegação da CBAt.

Os atletas da categoria de Menores, quando participando de competições, 
tem as seguintes restrições de participação:

a) Em competições da categoria (Menores), em qualquer hipótese os 
atletas somente podem participar de duas (2) provas individuais e do 
revezamento. Caso as provas individuais sejam de pista, apenas uma 
poderá ser em distância superior a 200 metros.

b) Em competições da categoria de juvenis, os menores com 16 e 17 anos, 
tem a mesma restrição prevista na alínea “a)” acima.

c) Em competições da categoria Sub-23, os menores com 16 e 17 anos, 
tem a mesma restrição prevista na alínea “a)” e não podem participar das 
seguintes provas:

- Masculino: Arremesso e Lançamentos e Decatlo.

- Masculino e Feminino: 10.000m rasos, Maratona e Marcha Atlética.

d) Em competições da categoria de Adultos, os menores com 16 e 17 
anos, tem a mesma restrição prevista na alínea “a)” acima e não podem 
participar das seguintes provas:

- Masculino: Arremesso, Lançamentos e Decatlo.

- Masculino e Feminino: 10.000m rasos, Maratona e Marcha Atlética.

Os atletas da categoria de juvenis com 18 e 19 anos podem participar de 
competições da categoria Sub-23 e de Adultos, com exceção das provas da 
Maratona e 50km Marcha Atlética.

§ 1° - 

§ 2° - 

§ 3° - 

§ 4° - 
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Para as provas da Maratona e 50km Marcha Atlética somente podem 
participar atletas com vinte (20) anos de idade ou mais, no ano da 
competição.

A CBAt recomenda, ainda, que a realização de competições para atletas 
com idade inferior a categoria de Menores, sigam as seguintes faixas 
etárias:

a) Mirim: atletas com 13 e 14 anos, no ano da competição.

b) Pré-Mirim: atletas com 11 e 12 anos, no ano da competição.

É expressamente proibida a realização de competições oficiais de 
Atletismo para atletas com 10 anos de idade ou menos; para esta faixa 
etária recomenda-se a realização de festivais de Atletismo, sem caráter 
competitivo e somente de participação.

Não se aplica para corridas de rua.

Qualquer caso omisso nesta Norma deve ser submetido à apreciação da 
CBAt, através de seu Departamento Técnico.

Art. 2°-

Art. 3° - 

§ único -

Art. 4º a 7º -

Art. 8° - 
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