Maringá

APRAM - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ATLETISMO MASTER

A APRAM
Dados de Identificação
A APRAM – Associação Paranaense de Atletismo Master é uma
sociedade civil, de caráter desportivo, sem fins lucrativos que goza de
autonomia administrativa quanto à sua organização e funcionamento,
tendo sede na cidade de Maringá.
Em nível nacional é filiada a ABRAM - Associação Brasileira de
Atletismo Master , seguindo as normas técnicas ditadas pela IAAF,
adaptadas ao atletismo Master pela World Masters Athletics (W.M.A.).
A APRAM foi fundada na cidade de Maringá, em 05/02/2006 e é
constituída pelas entidades estaduais de administração do Atletismo e
pelas entidades de prática do desporto filiadas nos termos do seu estatuto,
contando com atletas distribuídos em todos os estados brasileiros.

São considerados Masters os atletas acima de trinta anos de idade,
de ambos os sexos. No Brasil temos atletas em atividade esportiva com 98
anos de idade, e o número de atletas máster no brasil gira em torno de
3.000.

O ATLETISMO MASTER
Atletismo Master é o esporte destinado a atletas máster. Segue a
mesma regra das provas olímpicas para pista e campo (denominação essa
que difere de modalidade a modalidade), com regulamentação técnica da
IAAF, exceto em casos que tenha modificações específicas nas regras da
WMA. O atletismo Master tem tomado um impulso muito grande nos
últimos anos. São muitas as modalidades que se estruturaram para atender
a essa faixa de praticantes que não é composta apenas por ex-atletas, mas
também, por pessoas que somente na idade madura tiveram o contato com
o esporte. O atletismo Master é competido por faixas etárias de 5 em 5
anos para atender as características da idade. O atletismo considera atleta
Master todo (a) aquele (a) que, no dia da competição, tiver completado 30
anos.
Calendário Competição Master 2015 visite o site www.abrambrasil.com
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