
Troféu Paraná de Atletismo Master

Regulamento

CAPÍTULO I – DA FINALIDADE 
Art.  1º -  O Troféu Paraná de Atletismo Master,  doravante designado como TPAM, é uma
competição  realizada  com  a  finalidade  de  promover  o  intercâmbio  entre  as  Equipes,
Associações e Clubes, ampliando a visibilidade e valorização do Atletismo Master em todo o
território nacional, contribuindo assim, para a melhoria e desenvolvimento do nível técnico da
categoria. 

CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO 
Art. 2º - O TPAM será organizado e dirigido pela Associação da Grande Curitiba de Atletismo
Master, com apoio do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do
Paraná, Federação de Atletismo do Paraná, e, Associação Paranaense de Atletismo Master. 

Art.  3º  -  No  TPAM  as  despesas  com  transporte,  hospedagem  e  alimentação  são  de
responsabilidade dos respectivos participantes. 

CAPÍTULO III – DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO
Art. 4º - O TPAM é uma competição aberta aos atletas e praticantes de atletismo na categoria
Master, divididos em categorias de 5 em 5 anos, assim somente poderão participar atletas de
ambos os sexos com 30 (trinta) anos de idade ou mais completos até a data do evento,
conforme tabela abaixo:

Idade Masculino - Faixa Etária Feminino - Faixa Etária

Pré 30 a 34 anos M30 F30
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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§1º - Para efetuarem suas inscrições no TPAM, os atletas deverão apresentar documentos
oficiais: Carteira de Identidade (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Passaporte, ou
outros equivalentes com foto. 
§2º - O atleta somente é considerado regularmente inscrito no TPAM após o pagamento de
respectiva taxa de inscrição, online ou através do envio da ficha de inscrição e comprovante
do pagamento da taxa para o e-mail: secretaria@agrande.org 
§3º – Somente será permitido aos atletas competirem representando: Equipes, Associações,
Clubes, Academias, Universidades ou Empresas (é vedado a participação pela ABRAM ou
suas respectivas entidades estaduais). 
§4º – Será permitida a participação de atletas juniores exclusivamente sócios da Associação
da  Grande  Curitiba  de  Atletismo  Master,  e  suas  pontuações/premiações  realizadas  em
categoria única não serão consideradas na somatória por equipes.

Art.  5º  -  Cada  equipe  poderá  inscrever  quantos  atletas  desejar  por  prova;  participantes
individuais poderão utilizar nome fantasia ou sobrenome para substituir o nome da equipe. 
§1º– As inscrições serão abertas a partir do dia 10/01/2020 e serão encerradas no dia 10 de
março de 2020; a taxa de inscrição será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e que dará
direito  kit  promocional  do  evento,  e,  a  participar  de  três  (3)  provas  individuais  e  do
revezamento misto; tendo custo de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada prova adicional. 
§Único  –  Sócios  da  Associação  da  Grande  Curitiba  de  Atletismo  Master  terão  desconto
estatutário de 50% sobre o valor de inscrição e em provas adicionais. 

Art.  6º  –  O  pagamento  da  taxa  de  inscrição  poderá  ser  feito  via  depósito/transferência
bancária  ou  Online  via  Pagseguro  (que  permite  o  pagamento  em  cartão  de  crédito  e
parcelamento, sendo os juros e encargos acrescidos ao valor inicial).
a) O pagamento da taxa deverá ser feito via depósito ou transferência bancária para a conta
abaixo: 

Banco do Brasil
Agência: 4297-8
Conta Corrente: 6325-8
Nome: Valter Andre Jonathan Osvaldo Abbeg
CPF: 029.370.629-89

Após  o  depósito/transferência  encaminhar  o  comprovante  de  pagamento  e  a  ficha  de
inscrição devidamente preenchida para o e-mail: secretaria@agrande.org
b) As inscrições Online (via Pagseguro) também poderão ser realizadas por meio do site do
evento: http://agrande.org

CAPÍTULO IV – DO LOCAL E DATA DA COMPETIÇÃO 
Art. 6º - O TPAM será realizado no dia 29 de março de 2020, domingo, com horário previsto
para o início da primeira prova às 08h00 (ver  Programa Horário  em Anexo)  na Pista de
Atletismo da Universidade Federal do Paraná – Campus Centro Politécnico.
§ Único – Dia 28 de março, sábado, serão realizadas atividades dirigidas e reconhecimento
da pista atlética pelos associados e participantes do TPAM.

CAPÍTULO V – PROGRAMA DE PROVAS 
Art. 7º - Serão disputados na 1ª Edição do TPAM as seguintes provas: 
a) Masculino e Feminino: 
• Corridas rasas: 100m, 200m e 400m;
• Corridas de meio-fundo: 800m e 1.500m;
• Corridas de fundo: 3000m e 5000m;
• Revezamento Misto: 4x100;
• Saltos Horizontais: Distância e Triplo;
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• Arremesso Peso, Lançamento do Disco, Lançamento de Dardo, Lançamento de Martelo.
b) Todas as provas de pista serão realizadas em final por tempo; nos Saltos Horizontais, cada
atleta terá direito a 3 (três) tentativas Nos Arremessos e Lançamentos cada atleta terá direito
a 4 (quatro) tentativas em fase única, realizadas em sequência, sendo considerado o melhor
resultado entre as seis tentativas para premiação. 

Art. 8º - Da Premiação: 
a) Serão premiados com medalhas os 03 (três) primeiros colocados em cada prova: 1º Ouro,
2º Prata e 3º Bronze; conforme categoria de idade e naipe. 
b) A premiação por equipe será a somatória de medalhas de ouro das equipes Feminino e
Masculino, e no caso de empate será por contagem de medalhas de prata, bronze, 4º lugar,
5º lugar, etc.). 
c) A premiação ocorrerá preferencialmente logo após a saída da prova em local determinado
pela organização do evento; sendo a homologação do resultado publicado posteriormente. 

CAPÍTULO VI – DA CONFIRMAÇÃO NAS PROVAS 
Art. 9º - Horário de confirmação das provas junto aos mesários será de uma (1) hora antes do
horário da prova, e, a critério da arbitragem; e, a apresentação na câmara de chamada 30
minutos antes do horário da prova. 
a) O(a) atleta deverá alertar o mesário da realização de provas simultâneas (com horário
coincidente ou possivelmente sobreposto); e, caberá à arbitragem possibilitar a participação
efetiva do/a atleta com o menor prejuízo possível ao andamento da competição.
b) Não será permitida a entrada em prova após a chamada do árbitro na câmara, exceto em
provas simultâneas ou sobrepostas.
c) Não haverá sob nenhuma hipótese tempo extra para aquecimento ou entrada de atleta não
confirmado após o início da prova.

CAPÍTULO VII – DA DIREÇÃO E ARBITRAGEM 
Art. 10 - A direção da competição cabe a Associação da Grande Curitiba de Atletismo Master,
que indicará os oficiais de direção da mesma. 
Art. 11 - Arbitragem será composta por árbitros oficiais da Federação de Atletismo do Paraná,
sendo  a  premiação  e  demais  protocolos  da  organização  realizado  por  colaboradores  e
voluntários. 

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art.  12  -  Os  casos  omissos  neste  regulamento,  e,  (que  também  não  constam  neste
regulamento do TPAM ou casos não previstos pelo mesmo) serão julgados e resolvidos pela
coordenação e direção técnica do evento. 

Art. 13 - Ao se inscrever no TPAM, o atleta autoriza a divulgação de sua imagem e resultados
atléticos nos sites, redes sociais e em outro veículo de propaganda e marketing utilizado pela
Organização o Evento para a divulgação do TPAM, sem custos pela Organização do Evento,
para os mesmos fins de divulgação. 

Art.  14  -  Cabe  a  organização  da  competição  realizar  eventuais  alterações  no  programa
horário  em  razão  do  número  de  inscritos,  para  melhor  acomodar  as  provas  no  dia  de
realização, que deverá ser divulgado após o encerramento das inscrições.
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Programação

Manhã – Abertura da Mesa de Confirmações - 7h

Horário Naipe Categoria Prova

08:00 Masculino-Feminino Todas 3000m

08:10 Masculino-Feminino Todas Arremesso de Peso

09:00 Masculino-Feminino Todas 400m

09:40 Masculino-Feminino Todas Salto em Distância

10:00 Masculino-Feminino Todas 100m

11:00 Masculino-Feminino Todas 1500m

11:10 Masculino-Feminino Todas Salto Triplo

Intervalo

13:00 Masculino-Feminino Todas 200m

13:10 Masculino-Feminino Todas Lançamento de Dardo

14:00 Masculino-Feminino Todas 800m

14:40 Masculino-Feminino Todas Lançamento de Disco

15:00 Masculino-Feminino Todas 5000m

16:00 Misto Todos Revezamento 4x100

16:20 Masculino-Feminino Todas Lançamento de Martelo

*Poderá haver alteração nos horários conforme a quantidade de inscritos. 
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Troféu Paraná de Atletismo Master
Ficha de Inscrição

Nome Completo (LETRAS MAIÚSCULAS):

Data de Nascimento:         /         / Idade em 29/03/2020:                        anos

E-mail: Tel.:

Endereço Residencial:

Nome da Equipe: 

Provas

Manhã Tarde 

100 metros rasos 200 metros rasos

400 metros rasos 800 metros rasos

1500 metros rasos 5000 metros rasos

3000 metros rasos Lançamento de Dardo

Arremesso de Peso Lançamento de Disco

Salto em Distância Lançamento de Martelo

Salto Triplo Revezamento 4x100

Taxa de Inscrição – Não associados

Inscrição no evento (3 provas + revezemento) R$ 150,00

Provas Adicionais                                                         R$50,00 x _____ provas =     R$ ________

Total a ser pago:     R$ ________

Taxa de Inscrição - Associados

Inscrição no evento (3 provas + revezemento) R$ 75,00

Provas Adicionais                                                         R$25,00 x _____ provas =     R$ ________

Total a ser pago:     R$ ________

Forma de Pagamento

Banco do Brasil - Agência: 4297-8 - Conta Corrente: 6325-8
Nome: Valter Andre Jonathan Osvaldo Abbeg    CPF: 029.370.629-89

Solicito  minha  inscrição  nas  provas  acima,  declarando  para  TODOS  OS  FINS,  que  isento  os
organizadores de qualquer responsabilidade sobre acidentes que possam ocorrer durante ou fora do
evento, ATESTANDO que estou em PERFEITAS condições de saúde e apto ao esforço a que vou me
submeter. Caso seja necessário comunicar alguém de minha confiança por algum motivo grave, favor
entra em contato com: 
Nome indicado:_____________________________________ Fone: (___) _____________________

Local/Data:  ____________________________, _____/ _____/ ________.

_________________________________
Assinatura do(a) Atleta

A ficha deve ser digitalizada ou fotografada e enviada junto com o comprovante de pagamento para o e-mail:
secretaria@agrande.org
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