REGULAMENTO ATLETISMO
MEETING PARALÍMPICO LOTERIAS CAIXA 2022
I – DAS INSCRIÇÕES
Artigo 1º - As provas disponíveis para inscrição estão descritas e serão disputadas
de acordo com o Programa de Provas, conforme ANEXO 1.
Artigo 2º - Cada atleta poderá ser inscrito, no máximo, em duas provas durante o
Meeting Paralímpico LOTERIAS CAIXA 2022.
Artigo 3º - O atleta deverá competir em todas as provas em que foi inscrito.
§ 1º - Ao final do prazo de inscrição, a participação será considerada confirmada,
não

sendo

permitida

alterações

futuras,

salvo

ocorrências

devidamente

documentadas conforme Regulamento Geral.
§ 2º - Exceto aos casos de mudança de classe durante o processo de classificação
oficial. As alterações serão permitidas caso as provas não sejam oferecidas para a
nova classe do atleta. O clube poderá inscrever o atleta em outras provas que sejam
oferecidas para sua nova classe funcional ou oftalmológica EXCLUSIVAMENTE no
Congresso Técnico da competição.
§ 3º - A não participação poderá acarretar ao atleta a punição da impossibilidade de
competir nas demais provas em que estiver inscrito, salvo seja realizado pagamento
pelo Clube no valor de R$100,00, por prova não comparecida, na secretaria da
modalidade no evento até 1 hora antes da próxima prova que o atleta irá competir.
O atleta que se encontrar com essa punição terá a sigla DNS (Did Not Start – Atleta
não iniciou a prova) na súmula de resultados no campo “resultado”.
Artigo 4º - Em caso de lesão/ocorrência médica que o impeça de competir, o atleta
deverá apresentar-se ao médico da competição para uma avaliação clínica para uma
possível emissão de atestado médico, que, sendo emitido, deverá ser entregue na secretaria
da modalidade no evento até o momento da última chamada para a prova.
Artigo 5º – Se o Clube, por qualquer motivo, perder o prazo de inscrições do
Meeting Paralímpico LOTERIAS CAIXA 2022, seus atletas serão impossibilitados de participar
do evento.

II – DO CONGRESSO TÉCNICO
Artigo 6º - O congresso técnico será realizado de forma virtual no dia que antecede
ao primeiro dia de competição de cada evento do Meeting Paralímpico LOTERIAS CAIXA
2022. Os números de peito e outros documentos relativos à fase serão entregues no local
e dia da competição antes de seu início.
§ 1º - Cada clube poderá ter até dois representantes da comissão técnica no
congresso.
§ 2º - Informações extraordinárias e acordos técnicos específicos poderão ser
firmados entre os representantes dos clubes presentes e o Comitê Organizador. Os
Clubes que não enviarem um representante oficial aceitará tacitamente as possíveis
resoluções que ocorram no momento da reunião.
III – DAS REGRAS E RESULTADOS
Artigo 7º - As competições serão regidas pelas regras oficiais vigentes do World
Para Athletics (WPA), respeitando as exceções contidas nesse Regulamento.
Artigo 8º - Os resultados para posicionamento dos atletas nas provas serão
considerados de acordo com o programa de provas (inclusive quando se tratar de provas
combinadas). No entanto, para fins de homologação de recordes e ranqueamento, os
resultados serão considerados de acordo com a classe esportiva do atleta.
Artigo 9º - Os protestos de resultados e/ou condução técnica deverão ser
apresentados na secretaria da modalidade durante o evento, por escrito e em formulário
específico até o prazo máximo de 30 minutos após a publicação do resultado da prova que
deu motivo à reclamação, segundo regras do WPA. A equipe reclamante será informada do
resultado do recurso logo após o julgamento.

§ 1º - Caberá exclusivamente ao reclamante o ônus ao protesto da prova.
§ 2º - Transcorridos os prazos indicados no parágrafo anterior, o reclamante
perderá o direito ao protesto.
§ 3º - Para cada protesto de resultado e/ou condução técnica deverá ser feito
um depósito no valor de R$200,00 (duzentos reais), em espécie, na secretaria

da modalidade durante o evento. Caso o protesto seja julgado procedente
pelo Júri de Apelação, o montante será devolvido.
Artigo 10 - Somente poderão participar das provas que exigem equipamentos
específicos como banco esportivo para lançamentos, cadeiras de corrida, petra entre outros,
os atletas que apresentarem-se na câmara de chamada dentro do prazo e com o
equipamento dentro das regras do WPA e regulamento da competição.
Artigo 11 - Na prova do salto triplo, a área para impulsão dos atletas da classe T11,
será demarcada a nove (09) metros do setor de queda e, para os atletas das demais classes,
o posicionamento da tábua de impulsão será a oficial da pista de saltos.
Artigo 12 - Atletas das classes F11 e T11 deverão utilizar, obrigatoriamente além da
venda ou óculos opacos, tampões oculares durante a realização das provas.
Artigo 13 - Não há índices mínimos exigidos para a inscrição nas fases do Meeting
Paralímpico LOTERIAS CAIXA 2022.
Artigo 14 - As provas de pista serão disputadas em finais diretas por tempo, sendo
o balizamento feito considerando a melhor marca do atleta considerando a temporada
vigente e a anterior.
§ 1º - Todos os atletas sem marcas serão balizados aleatoriamente nas primeiras
séries da prova, ou seja, os primeiros atletas a entrarem na pista.
§ 2º - Após o balizamento, as séries poderão ser disputadas com atletas de várias
classes numa mesma série, porém a classificação final será dada computando os
resultados de atletas de mesma classe. O resultado será divulgado após o último
atleta de cada classe competir numa mesma prova.
§ 3º - Atletas cadeirantes, andantes e que correm com auxílio da petra não serão
balizados na mesma série.
Artigo 15 - As provas de campo serão disputadas em finais diretas por classe.

§ 1º - Diferentes classes esportivas poderão ser alocadas no mesmo horário
e setor, porém as premiações com medalhas permanecerão separadas
conforme o Programa de Provas.

§ 2º - Serão quatro (04) tentativas por atleta para todas as provas/classe
para todas as fases do Meeting Paralímpico LOTERIAS CAIXA 2022.
Artigo 16 - Os Índices Técnicos da Competição (ITC) serão calculados pelas
referências de marcas da classe do atleta, assim como os recordes estabelecidos e marcas
inseridas nos rankings terão seus registros na classe do atleta.
Artigo 17 - Todas as provas com atletas inscritos serão abertas, independentemente
do número de participantes na prova.
Parágrafo único - Todas as provas serão premiadas com medalha,
independentemente do número de Clubes e atletas inscritos.
IV – DO ÍNDICE TÉCNICO DA COMPETIÇÃO (ITC)
Artigo 18 - Para as provas do programa de provas dos Jogos Paralímpicos e
Campeonatos Mundiais, a referência de cálculo do ITC é a aproximação do Índice A do
atletismo para cada prova/classe (ANEXO 3), como seguem nas fórmulas:
(Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐴 2022 − 𝐴𝑇)
𝐼𝑇𝐶¹𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎 =
𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝐴𝑡𝑙𝑒𝑡𝑎

𝐼𝑇𝐶¹𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 =

𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝐴𝑡𝑙𝑒𝑡𝑎
(Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐴 2022 − 𝐴𝑇)

Artigo 19 - Para as provas não oferecidas no programa de provas dos Jogos
Paralímpicos e Campeonatos Mundiais, a referência de cálculo do ITC é a aproximação ao
Recorde Mundial para cada prova/classe (ANEXO 3), como seguem as fórmulas:

𝐼𝑇𝐶²𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎 =

𝐼𝑇𝐶²𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 =

(𝑅𝑀)
𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝐴𝑡𝑙𝑒𝑡𝑎
𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝐴𝑡𝑙𝑒𝑡𝑎
(𝑅𝑀)

ANEXO 1 – PROGRAMA DE PROVAS
MEETING PARALÍMPICO LOTERIAS CAIXA 2022
Gênero Prova
Classes
F (and)
100 m RR1-RR2-RR3-T11-T12-T13-T35-T36-T37-T38-T42-(T43|T44)-T45-(T46|47)-T61-T62-T63-T64
F (cad)
100 m T32-T33-T34-T51-T52-T53-T54
M (and) 100 m RR1-RR2-RR3-T11-T12-T13-T35-T36-T37-T38-T42-(T43|T44)-T45-(T46|47)-T61-T62-T63-T64
M (cad) 100 m T32-T33-T34-T51-T52-T53-T54
F (and)
200 m RR1-RR2-RR3-T11-T12-T13-T35-T36-T37-T38-T42-(T43|T44)-T45-(T46|47)-T61-T62-T63-T64
F (cad)
200 m T32-T33-T34-T51-T52-T53-T54
M (and) 200 m RR1-RR2-RR3-T11-T12-T13-T35-T36-T37-T38-T42-(T43|T44)-T45-(T46|47)-T61-T62-T63-T64
M (cad) 200 m T32-T33-T34-T51-T52-T53-T54
F (and)
400 m T11-T12-T13-T35-T36-T37-T38-T42-(T43|T44)-T45-(T46|47)-T61-T62-T63-T64
F (cad)
400 m T32-T33-T34-T51-T52-T53-T54
M (and) 400 m T11-T12-T13-T35-T36-T37-T38-T42-(T43|T44)-T45-(T46|47)-T61-T62-T63-T64
M (cad) 400 m T32-T33-T34-T51-T52-T53-T54
F (and)
800 m T11-T12-T13-T20-(T35|T36)-T37-T38-(T42|T43|T44)-T45-T46-(T61|T62|T63|T64)
F (cad)
800 m (T33|T34)-(T51|T52)-(T53|54)
M (and) 800 m T11-T12-T13-T20-(T35|T36)-T37-T38-(T42|T43|T44)-T45-T46-(T61|T62|T63|T64)
M (cad) 800 m (T33|T34)-(T51|T52)-(T53|54)
F (and) 1500 m T11-T12-T13-T20-(T35|T36)-T37-T38-(T42|T43|T44)-T45-T46-(T61|T62|T63|T64)
F (cad) 1500 m (T33|T34)-(T51|T52)-(T53|54)
M (and) 1500 m T11-T12-T13-T20-(T35|T36)-T37-T38-(T42|T43|T44)-T45-T46-(T61|T62|T63|T64)
M (cad) 1500 m (T33|T34)-(T51|T52)-(T53|54)
F (and) 5000 m T11-T12-T13-T20-(T35|T36)-T37-T38-(T42|T43|T44)-T45-T46-(T61|T62|T63|T64)
F (cad) 5000 m (T33|T34)-(T51|T52)-(T53|54)
M (and) 5000 m T11-T12-T13-T20-(T35|T36)-T37-T38-(T42|T43|T44)-T45-T46-(T61|T62|T63|T64)
M (cad) 5000 m (T33|T34)-(T51|T52)-(T53|54)
F (and)
Dardo F11-F12-F13-F35-F36-F37-F38-F40-F41-F42-F43-F44-(F45|F46)-F61-F62-F63-F64
F (cad)
Dardo F33-F34-F52-F53-F54-F55-56-F57
M (and) Dardo F11-F12-F13-F35-F36-F37-F38-F40-F41-F42-F43-F44-(F45|F46)-F61-F62-F63-F64
M (cad) Dardo F33-F34-F52-F53-F54-F55-F56-F57
F11-F12-F13-F35-F36-F37-F38-F40-F41-F42-F43-F44-(F45|F46)-F61-F62-F63-F64
F (and)
Disco
F32-F33-F34-F51-F52-F53-F54-F55-56-F57
F (cad)
Disco
F11-F12-F13-F35-F36-F37-F38-F40-F41-F42-F43-F44-(F45|F46)-F61-F62-F63-F64
M (and)
Disco
F32-F33-F34-F51-F52-F53-F54-F55-56-F57
M (cad)
Disco
F11-F12-F13-F20-F35-F36-F37-F38-F40-F41-F42-F43-F44-(F45|F46)-F61-F62-F63-F64
F (and)
Peso
F32-F33-F34-F52-F53-F54-F55-F56-F57
F (cad)
Peso
F11-F12-F13-F20-F35-F36-F37-F38-F40-F41-F42-F43-F44-(F45|F46)-F61-F62-F63-F64
M (and)
Peso
F32-F33-F34-F52-F53-F54-F55-F56-F57
M (cad)
Peso
F31-F32-F51
F (cad)
Club
F31-F32-F51
M (cad)
Club
F (and) Distância T11-T12-T13-T20-T35-T36-T37-T38-T42-(T43|T44)-T45-(T46|47)-T61-T63-T62-T64
M (and) Distância T11-T12-T13-T20-T35-T36-T37-T38-T42-(T43|T44)-T45-(T46|47)-T61-T62-T63-T64
M (and) Altura (T11|T12|T13)-T42-T44-T45-(T46|47)-T61-T63-T64
M (and) Triplo T11-T12-T13-T20-T45-(T46|47)

