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XVIII CAMPEONATO PARAIBANO SUB 16 CAIXA DE ATLETISMO 
 

REGULAMENTO 2017 
 

Atualizado em 11/02/2018 
 

Art. 1º O XVIII Campeonato Paraibano Sub 16 Caixa de Atletismo tem a finalidade de 

difundir a prática do atletismo e integrar as crianças e jovens oriundos dos clubes filiados a 

FPbA, as Escolas Públicas Municipais, Estaduais, Particulares e da comunidade em geral, 

bem como para revelação de talentos e verificação do desenvolvimento de seu estágio 

técnico no Estado da Paraíba. 

 

§ Único É facultado à criança, e ou jovem o direito de participar do XVIII Campeonato 

Paraibano Sub 16  Caixa de Atletismo na qualidade de avulso,  

 

§ 1º O XVIII Campeonato Paraibano Sub 16  Caixa de Atletismo serve para seleção e 

constituição dos representantes da FPbA nas competições regionais e nacionais.  

 

§ 2º O XVIII Campeonato Paraibano Sub 16  Caixa de Atletismo será realizado com 

provas para ambos os sexos.  

 

Art. 2º O XVIII Campeonato Paraibano Sub 16  Caixa de Atletismo somente admite a 

participação de atletas com  14 e 15 anos de idade, nascido a partir de 2003, 2004  

considerando a idade do atleta até 31 de dezembro de 2018. 

 

§ Único Fica estipulada a idade mínima de 14 (quatorze) anos para participação de atletas 

no XVIII Campeonato Paraibano Sub 16  Caixa de Atletismo (nascido em 2004). 

 

Art. 3º O XVIII Campeonato Paraibano Sub 16  Caixa de Atletismo será disputado 

anualmente. 

 

Art. 4º Ao elaborar o calendário anual de competições, a FPbA programa o XVIII 

Campeonato Paraibano Sub 16  Caixa de Atletismo de modo que se realize, 

preferencialmente no primeiro semestre de cada ano. 

 

Art. 5º Cabe ao Diretor Técnico da FPbA, ou ao seu substituto a vistoria dos locais 

indicados para o XVIII Campeonato Paraibano Sub 16  Caixa de Atletismo. 

 

Art. 6º O XVIII Campeonato Paraibano Sub 16  Caixa de Atletismo será realizado 

segundo as regras da IAAF, as normas da CBAt e as contidas neste regulamento. 
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Art. 7º São condições para que o atleta participe do XVIII Campeonato Paraibano Sub 

16  Caixa de Atletismo. 
 

a. ser brasileiro; 

b. estar devidamente escrito no campeonato por uma entidade de prática do atletismo 

filiada a FPbA, pertencer a uma Escola, ou então, participar na qualidade de avulso; 

c.  estar dentro do limite de idade estabelecido para a categoria; 

d. entregar cópia do registro de nascimento junto com uma foto 3x4, da carteira de 

identidade, ou a carteira da CBAt; ( retirar ) 

e. entregar a ficha individual de inscrição devidamente preenchida e assinada pelos pais e 

ou responsáveis. 

 

Art. 8º Das inscrições: Período: 02 a 18 de julho  , até as 18h00, pelo endereço  eletrônico: 

e-mail: pb@cbat.org.br 

 

Contatos: Telefone(s): 83.98655-2780 (Oi) horário comercial. 

 

Art. 9º . O clube e ou atleta na qualidade de avulso poderão fazer suas inscrições até o dia do 

congresso técnico para grupos e no dia do evento para individuais. Cada clube pode inscrever 

quantos atletas desejarem por prova, podendo cada atleta participar de no máximo ( duas provas  

individuais e do revezamento) 

 

§1. No caso de equipes com mais de três atletas na final de uma prova, só serão considerados 

os pontos obtidos pelos três melhores resultados de cada equipe entre os oito primeiros 

colocados. 

 

§2. No caso haja um atleta inscrito na prova, esta será realizada, podendo os pontos serem 

computados para sua equipe. Caso o atleta bata o recorde da prova, ele receberá os pontos de 

bonificação.  

 

Art. 10º Art. 11º Cada entidade pode inscrever mais de uma equipe, denominando-as de A, 

B e C, etc. desde que no ato da inscrição as mesmas sejam entregues em fichas separadas. 

 

§ Único Após a realização do congresso técnico não será permitido à troca de atletas entre 

as equipes. 

 

Art. 12º Por ocasião do o XVIII Campeonato Paraibano Sub 16  Caixa de Atletismo é 

realizado um Congresso Técnico que reunirá todos representantes de equipes, atletas e 

dirigentes com a finalidade de discutir o regulamento e as normas da competição. 

 

§ 1º O congresso fica sob a direção do Presidente da FPbA ou seu representante, tendo um 

secretário por ele nomeado, que juntamente com o Diretor Técnico constituirão a mesa 

diretiva. 
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§ 2º Cada entidade pode credenciar até 2 (dois) representantes para participar dos debates, 

porém apenas 1 (um) tem direito a voto. 

 

Art. 13º A instalação do congresso far-se-á em sessão a ser realizada no dia 24 de julho de 

2018, terça-feira, às 19h30, Vila Olímpica Parahyba. 

 

Art. 14º O congresso será realizado em três partes, deste modo distintas: 

 

I – Sessão Solene - para saudar as equipes e autoridades presentes; 

II – Assuntos Técnicos - para discutir exclusivamente assuntos de ordem técnica do XVIII 

Campeonato Paraibano Sub 16 Caixa de Atletismo: normas gerais, confirmação de 

inscrições, resultados, etc.; 

III – Assuntos Administrativos - para discutir sugestões referentes a alterações 

regulamentares e quaisquer assunto de cunho administrativo julgados de interesse para os 

participantes. 

 

§ Único – Podem participar dos debates do congresso atletas, técnicos, dirigentes e demais 

pessoas devidamente interessadas, sendo, entretanto, o direito de voto reservado somente a 

um representante de cada equipe, para tal qualificado. 

 

Art. 15º A ordem dos trabalhos do congresso é a constante da agenda previamente 

estabelecida e que consta da programação. 

 

Art. 16º O transcorrer do congresso é registrado em ata lavrada em livro próprio pelo 

secretário da mesa diretiva. Cópias da ata são enviadas aos clubes, escolas e demais 

entidades participantes do campeonato em até 30 (trinta) dias após o encerramento do 

campeonato, pela FPbA. 

 

Art. 17º A Cerimônia de abertura o XVIII Campeonato Paraibano Sub 16 Caixa de 

Atletismo é elaborada pela FPbA, devendo ser realizada, sempre que possível, momentos 

antes do início da competição. 

 

Art. 18º As provas do O XVIII Campeonato Paraibano Sub 16 Caixa de Atletismo, são 

as seguintes: 

 

Masculino: 
Corridas rasas: 75m, 250m e 1.000m;  

Corridas com barreiras: 100m s/barreiras; 
Revezamento: 4x75m; 

Saltos: Distância e Altura; 

Arremessos e Lançamentos: Peso (4,0kg), Disco (1,0 kg) e Dardo (600g); 

Combinada: Pentatlo: (100m s/barreiras
1
, Salto em Altura, Arremesso de Peso, Salto em Distância 

e 800m rasos). 
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100m sobre barreiras:  

Especificações: 

Nº de Barreiras: 10; 
Altura das barreiras: 0,84m (2º furo); 
Distâncias da saída à 1ª barreira: 13.00m; Entre as barreiras: 8.50m; 

 

 

Feminino: 

 

Corridas rasas: 75m, 250m e 1.000m; 

Corridas com barreiras: 80m s/ barreiras; 

Revezamento: 4x75m; 

Saltos: Distância e Altura; 

Arremessos e Lançamentos: Peso (3,0kg), Disco (0,750 kg) e Dardo (500g); 

Combinada: Pentatlo: (80m s/barreiras
2
, Salto em Atura, Arremesso de Peso, S. Distância e 800m 

rasos). 
  

Da última barreira a chegada: 10.50m. 
1 80m sobre Barreiras:  

Nº de Barreiras: 8; 

Especificações: altura das barreiras: 0,76m (1º furo); 
Distâncias da saída à 1ª barreira: 12.00m; Entre as barreiras: 8.00m; 
Da última barreira a chegada: 12.00m. 

 

 

Art. 19º Para efeito de classificação individual e colocação coletiva de equipe, os atletas 

classificados até 8º lugar obterão os seguintes pontos, em cada prova. 

 

1º lugar 13 pontos 

2º lugar 8 pontos 

3º lugar 6 pontos 

4º lugar 5 pontos 

5º lugar 4 pontos 

6º lugar 3 pontos 

7º lugar 2 pontos 

8º lugar 1 ponto 

 

§ 1º – O revezamento e as provas combinadas tem pontuação dobrada.  

 

§ 2º – Serão acrescidas aos pontos obtidos nas provas, as bonificações a baixo, por 

recordes igualados e ou superados, desde que em condições de ser homologados, sendo 

dada apenas uma bonificação por recorde: 
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Campeonato PONTOS 

               Recorde do Campeonato  3 

Recorde paraibano 5 

  Recorde Brasileiro 7 

Recorde Sul Americano 10 

 

Art. 20º É vencedora do troféu à equipe que somar o maior número de pontos nas provas 

masculinas e femininas. 

 

Art. 21º O XVIII Campeonato Paraibano Sub 16 Caixa de Atletismo será realizado, 

preferencialmente em pista com piso sintético de 8 (oito) raias. 

 

Art. 22º Nas provas de campo os atletas podem utilizar seus próprios implementos, sendo a 

sua aferição de responsabilidade da equipe de arbitragem da competição. 

 

Art. 23º O XVIII Campeonato Paraibano Sub 16 Caixa de Atletismo poderá ser 

realizado em um dia ou dias diferentes será realizado em duas etapas.. 

 

§ Único - quando não houver número de atletas para compor as semifinais, as mesmas 

serão realizadas como final no horário da final. 

 

Art. 24º A FPbA cabe a organização, direção e indicação do Coordenador e do Diretor 

Técnico da competição. 

 

Art. 25º A arbitragem do XVIII Campeonato Paraibano Sub 16 Caixa de Atletismo é 

realizada somente por Árbitros devidamente registrados na CBAt e ou credenciados pela 

FPbA ou pela Associação de Árbitros de Atletismo do Estado da Paraíba. 

 

Art. 26º A altura inicial em que o sarrafo é colocado na prova de salto em altura será 

definida no congresso técnico. 

 

Art. 27º Cabe a direção do XVIII Campeonato Paraibano Sub 16 Caixa de Atletismo a 

composição das séries, o sorteio das raias, ordem de largada e a ordem das tentativas das 

diversas provas, dentro do disposto nas regras da IAAF. 

 

Art. 28º É obrigatório o uso de uniforme oficial de cada entidade participante por todos 

atletas, exceto no caso de atletas que compitam na qualidade de avulso. No congresso 

técnico do XVIII Campeonato Paraibano Sub 16 Caixa de Atletismo as entidades 

participantes devem informar qual(is) o(s) uniforme(s) oficiais que serão utilizados por seus  

atletas. 
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§ Único - O atleta que comparecer para uma prova sem o uniforme oficial, apresentado de 

conformidade com este artigo é impedido de participar. 

 

Art. 29º Cabe a FPbA e os representantes de equipes, durante o congresso 1 (um) técnico 

indicar o Júri de Apelação. Será composto por 5 (cinco) membros sendo um deles 

Secretário, cuja função específica é apreciar todo e qualquer recurso encaminhado através 

do diretor da competição, ressalvada a competência da justiça desportiva. 
 

Art. 30º Todos os protestos a serem apresentados no XVIII Campeonato Paraibano Sub 16  

Caixa de Atletismo devem seguir o determinado na regra nº 147, da IAAF, incluindo o 

pagamento da taxa correspondente a US$100 (cem) dólares americano, quando for o caso. 

 

Art. 31º Os casos omissos serão resolvidos pelo diretor da competição, dentro de suas 

atribuições ou pela FPbA. 

 

 

 

 

 

 

 

Demetrio Nunes de Sousa Filho 

Diretor Técnico

 


