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Evento Local 
Inscrições 

(início) 
Inscrições 

(final) 

Classificação 
e Congresso 

Técnico 
Provas 

Campeonato 
Brasileiro de 

Atletismo Sub 
17-20 

São Paulo 
22/03/2023 
Segunda-

feira 

27/03/2023 
Sexta-feira 
(até 18:00) 

18 e 19  
abril 

20 a 22 
abril 

 
Com a finalidade de identificar o máximo desempenho nas provas do 

atletismo, através das entidades de prática do atletismo brasileiro, identificando 
o potencial atlético das entidades e selecionando   os melhores   atletas, visando   
a   participação   em   eventos   nacionais   e internacionais, o Comitê Paralímpico 
Brasileiro, através da Coordenação de Atletismo, promove os Campeonatos 
Brasileiros Sub 20 e Sub 17 de Atletismo. 

 

I – DAS INSCRIÇÕES 

 
Artigo 1º - Todos os participantes deverão ter conhecimento das regras gerais 
publicadas no Regulamento Geral de competições organizadas pela diretoria de 
esportes de Alto rendimento (DEAR) do Comitê Paralímpico Brasileiro. 
 
Parágrafo único – Regras não contidas neste regulamento específico, estarão 
no regulamento Geral e serão respeitadas para os Campeonatos Brasileiros 
Loterias CAIXA de Atletismo Sub 20 e Sub 17 2023. 
 
Artigo 2º - Podem participar dos Campeonatos, as equipes representando 
entidades de prática do Atletismo filiadas ao CPB e em dia com suas obrigações. 
 
Artigo 3º - As inscrições das equipes participantes nos campeonatos serão 
realizadas online através do Sistema do CPB, respeitando os prazos abaixo. 
 Campeonato Brasileiro Sub 20  de 20 a 24 de março de 2023; 
 Campeonato Brasileiro Sub 17  de 20 a 24 de março de 2023. 
 
Artigo 4º - As provas disponíveis para inscrição estão descritas e serão 
disputadas de acordo com o programa de provas, conforme ANEXO 1. 
 
Artigo 5º - Serão oferecidas duas categorias etárias: Sub 20 e Sub 17. 
 
Artigo 6º. – Somente poderão participar dos Campeonatos Brasileiros de 
Atletismo, atletas com as idades compatíveis para cada categoria oferecida: 
 
§ 1º - Sub-20 - 17 a 19 anos, atletas nascidos entre 2006 a 2004; 
 
§ 2º - Sub-17 - 14 a 16 anos, atletas nascidos entre 2009 a 2007. 
 
Artigo 7º - Cada equipe (clube) poderá inscrever até 2 (dois) atletas em cada 
prova individual e 1 (uma) equipe de revezamento. 
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§ 1º - Cada atleta pode participar, no máximo, de 3 (três) provas individuais e o 
revezamento. 
 
§ 2º - Não há índices mínimos de inscrição. 
 
§ 3º - Ao final do prazo de inscrição, a participação será considerada confirmada, 
não sendo permitida alterações futuras, salvo ocorrências devidamente 
documentadas conforme Regulamento Geral. 
 
§ 4º - Exceto nos 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. 
 
§ 5º - A não participação acarretara 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$ 200,00, 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”. 
 
§ 6º - Em caso de lesão/ocorrência médica durante o evento, que o impeça ao 
atleta de competir, esse 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 8º - Cada atleta poderá ser inscrito em apenas uma das categorias etárias. 
 
Artigo 9º - O atleta deverá competir em todas as provas em que foi inscrito.   
 
Artigo 10º - Se o Clube, por qualquer motivo, perder o prazo de inscrições, seus 
atletas serão impossibilitados de participar do evento. 
 
Artigo 11º - Todas as despesas referentes ao deslocamento dos participantes de 
suas cidades de origem até a cidade onde ocorrerá a competição são de 
responsabilidade das entidades que se inscreverem nos Campeonatos. 
 

II – DO CONGRESSO TÉCNICO 

 
Artigo 12º - O congresso técnico será realizado no dia que antecede ao primeiro 
dia de competição dos Campeonatos Brasileiros Loterias CAIXA de Atletismo 
Sub 20 e Sub 17 2023. 
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§ 1º - A realização será no formato virtual e os links para o acesso serão enviados 
ao longo da temporada em tempo adequado à participação de todos. 
Solicitamos que apenas dirigentes ou treinadores participem com até dois 
representantes de cada Clube, porém somente 1 (um) terá direito a voto. Os 
Clubes que não enviarem um representante oficial aceitarão tacitamente as 
possíveis resoluções que ocorram no momento da reunião.  
 
§ 2º - Toda documentação impressa que possa haver, inclusive os números de 
competição, serão entregues na manhã do 1º dia de competição.  
 
§ 3º - Caberá ao CPB, durante o Congresso de cada Campeonato, indicar um Júri 
de Apelação, composto por 5 (cinco) membros, com a função específica de 
apreciar todo e qualquer recurso encaminhado através do Diretor da 
Competição, ressalvada a competência da Justiça Desportiva. 

 

III – DAS REGRAS E RESULTADOS 

 
Artigo 13º - As competições de atletismo dos Campeonatos Brasileiros Loterias 
CAIXA Sub 20 e Sub 17 2023 serão regidas pelas regras oficiais vigentes do World 
Para Athletics (WPA), respeitando as exceções contidas nesse Regulamento 
para o ano de 2023. 
 
§ 1º - As provas serão disputadas em pista oficial de 400m com piso sintético (06 
ou mais raias). 
 
§ 2º - 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. 
 
§ 3º - Somente poderão participar das provas que exigem equipamentos 
específicos como banco esportivo para lançamentos, cadeiras de corrida, Frame, 
guias, entre outros, os atletas que apresentarem-se na câmara de chamada 
dentro do prazo e com o equipamento dentro das regras do WPA vigentes e 
regulamento da competição. 
 
§ 4º Atletas das classes F11 e T11 deverão utilizar, obrigatoriamente além da venda 
ou óculos opacos, tampões oculares durante a realização das provas. 
 
Artigo 14º - As provas de pista serão disputadas em finais diretas por tempo, 
sendo o balizamento feito considerando a melhor marca do atleta na temporada 
vigente e anterior. 
 
§ 1º - Todos os atletas sem marcas serão balizados aleatoriamente nas últimas 
series da prova, ou seja, as primeiras series a entrarem na pista. 
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§ 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 corram com auxílio da petra não serão 
balizados na mesma série. 
 
Artigo 15º - As provas de campo serão disputadas em finais diretas por classe. 
§ 1º - Diferentes classes esportivas poderão ser alocadas ao mesmo tempo e 
setor, porém as premiações com medalhas permanecerão separadas conforme 
o programa de provas. 
 
§ 2º - Serão seis (6) tentativas por atleta para todas as provas de campo e saltos 
horizontais. 
 
§ 3º - Nas provas de campo os atletas podem utilizar seus próprios implementos, 
sendo a sua aferição de responsabilidade da equipe de arbitragem da 
competição. 
 
§ 4º - As alturas em que a barra será colocada nas provas de salto em altura serão 
definidas durante o congresso técnico. 
 
Artigo 16º - Os protestos de resultados e/ou condução técnica deverão ser 
apresentados na secretaria do evento durante a competição, 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. 
 

V – DA DISPUTAS DAS FASES 

 
Artigo 17º – Serão consideradas abertas (válidas para medalhas e para pontuação 
aos clubes), todas as provas constantes do anexo ao regulamento. 
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§ 1º - Para as provas combinadas, a classificação final será dada pelos tempos e 
marcas diretas, independentemente da classe esportiva do atleta.   
 
§ 2º - As marcas nas provas de 100m, 200m, salto em distância que tiverem o 
vento medido acima de 2.0 metros por segundo, serão válidas para definir as 
posições em cada prova, porém não serão válidas para constarem no ranking 
nacional além de recordes. 
 

V – DIREÇÃO E ARBITRAGEM 

 
Artigo 18º –Os Campeonatos são realizados segundo as Regras da WPA, as 
Normas do CPB e as contidas neste regulamento. 
 
§ 1º - A organização e direção dos Campeonatos será indicada pelo CPB. 
 
§ 2º - A arbitragem é realizada por árbitros devidamente registrados e de 
conformidade com o que dispõe as Normas específicas da modalidade. 
 
§ 3º - O programa-horário para os Campeonatos é elaborado pelo Departamento 
Técnico do CPB, os quais poderão ser alterados de acordo com o número de 
inscritos. 
 
§ 4º - Caberá ao CPB a composição das séries, o sorteio de raias, ordem de 
largada e ordem das tentativas para as diversas provas, dentro do disposto nas 
regras da WPA. 
 
§ 5º - A Cerimônia de Abertura de cada Campeonato será elaborada pelo CPB. 

 

VI – DAS BANCAS DE CLASSIFICACÃO ESPORTIVA 

 
Artigo 19º.  – Poderá haver bancas de classificação esportiva. 

 
 

VII – HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 

 
Artigo 20º.  – Será oferecido o benefício da hospedagem e alimentação a todos 

os atletas inscritos no evento. 

Parágrafo único – Será permitido ao Clube inscrever staff em número igual a 
30% do número de atletas inscritos com direito a hospedagem e alimentação. 
Para Clubes que serão representados por número cujo resultado seja 
“quebrado”, o arredondamento será sempre para cima. 
Exemplos: 
 
30 atletas = 9 staffs 
20 atletas  = 6 staffs 
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12 atletas  = 3.6 staffs, arredondamento para 4 staffs 
 

 

VIII – UNIFORMES 

 
Artigo 21º.  - Os atletas devem utilizar, obrigatoriamente, o uniforme oficial de 
suas respectivas entidades. 
 
§ 1º - Para efeito do constante do presente artigo, as entidades participantes 
devem, obrigatoriamente, apresentar os desenhos com os modelos e cores de 
seus uniformes oficiais, que serão utilizados pelos seus atletas nas competições. 
 
§ 2º - O atleta que comparecer para uma prova sem o uniforme oficial 
apresentado em conformidade com este artigo, será impedido de participar. 

 

IX – DAS PREMIAÇÕES E PONTUAÇOES 

 
Artigo 22º.  - Serão oferecidas premiações com medalhas aos atletas que 
conquistarem o 1°, 2° ou 3° lugares em cada prova em disputa. 
 
Artigo 23º. - Os atletas contam pontos para fins de classificação de suas equipes 
do 1º ao 8º lugar, em todas as provas em disputa, conforme a tabela abaixo: 
1º lugar – 12 pontos       2º lugar – 9 pontos               3º lugar – 7 pontos 
4º lugar – 5 pontos              5º lugar – 4 pontos                 6º lugar – 3 pontos 
7º lugar – 2 pontos              8º lugar – 1 ponto 
 
§ 1º - As provas de revezamento terão pontuação em dobro. 
 
§ 2º -Serão   acrescidos   aos   pontos   obtidos   nas   provas, as bonificações abaixo 
por recorde igualado ou superado desde que em condições de serem 
homologados, sendo dada apenas uma bonificação por recorde: 
 

Recorde Mundial da Categoria    50 pontos 
Recorde das Américas da Categoria   25 pontos 
Recorde Brasileiro da Categoria       10 pontos 
Recorde do Campeonato                05 pontos 
 

Artigo 24º. - Serão agraciadas com troféus as equipes classificadas de 1º a 3º 
lugares no masculino, no feminino e na classificação geral da somatória por 
pontos. 
 
Parágrafo único - Em caso de empate será considerada a equipe que tenha 
obtido o maior número de primeiros lugares; persistindo o empate, o maior 
número de segundos lugares e assim sucessivamente. 
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Artigo 25º. - Serão agraciados com premiação especial os atletas (masculino e 
feminino) que forem considerados os melhores de cada Campeonato, pelo Júri 
de Apelação, constituída por cinco membros indicados pelos participantes 
durante o Congresso Técnico. 
 

X – DIVULGAÇAO E PROMOCAO 

 
Artigo 26º. - O CPB detém todos os direitos de merchandising para quaisquer 
formas de propaganda referente à realização dos campeonatos. 
 
Artigo 27º. - A filmagem, transmissão pela televisão ou “vídeo-tape”, rádio, 
plataformas de internet, mídias sociais, ou qualquer outra forma de 
comunicação de massa, dos campeonatos, dependem de autorização do CPB. 
 

XI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 28º.  – Compete a Diretoria de Esportes de Alto rendimento do CPB, zelar 

pelo cumprimento e resolver os casos omissos ou discrepantes deste 

regulamento. 

 

 

Comitê Paralímpico Brasileiro 
Diretoria de Esportes de Alto Rendimento 
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ANEXO 1 – PROGRAMA DE PROVAS ATLETISMO SUB 17-20 2023 

Número Provas Classes 

1 100m  RR3 RR1/RR2/RR3 

2 100m  T11 T11 

3 100m  T13 T12/T13 

4 100m  T34 T33/T34 

5 100m  T38 T35/T36/T37/T38 

6 100m  T47 T45/46/47 

7 100m  T63 T42/61/63 

8 100m  T64 T44/62/64 

9 100m  T54 T51/T52/T53/T54 

10 200m RR3 RR1/RR2/RR3 

11 200m T11 T11 

12 200m T13 T12/T13 

13 200m T34 T33/T34 

14 200m T38 T35/T36/T37/T38 

15 200m T47 T45/46/47 

16 200m T63 T42/61/63 

17 200m T64 T44/62/64 

18 200m T54 T51/T52/T53/T54 

19 400m T11 T11 

20 400m T20 T20 

21 400m T13 T12/T13 

22 400m T34 T33/T34 

23 400m T38 T35/T36/T37/T38 

24 400m T47 T45/46/47 

25 400m T63 T42/61/63 

26 400m T64 T44/62/64 

27 400m T54 T51/T52/T53/T54 

28 800m T11 T11 

29 800m T20 T20 

30 800m T13 T12/T13 

31 800m T34 T33/T34 

32 800m T38 T35/T36/T37/T38 

33 800m T45 T45/46 

34 800m T63 T42/61/63 

35 800m T64 T44/62/64 

36 800m T54 T51/T52/T53/T54 

37 1.500m T11 T11 

38 1.500m T20 T20 

39 1.500m T13 T12/T13 

40 1.500m T34 T33/T34 

41 1.500m T38 T35/T36/T37/T38 

42 1.500m T45 T45/46 
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ANEXO 1 – PROGRAMA DE PROVAS ATLETISMO SUB 17-20 2023 

Número Provas Classes 

43 1.500m T63 T42/61/63 

44 1.500m T64 T44/62/64 

45 1.500m T54 T51/T52/T53/T54 

46 Distância T12 T11/T12 

47 Distância T13 T13 

48 Distância T20 T20 

49 Distância T35 T35/T36/T37/T38 

50 Distância T47 T45/46/47 

51 Distância T63 T42/61/63 

52 Distância T64 T44/62/64 

53 Altura T47 T45/46/47 

54 Altura T63 T42/63 

55 Altura T64 T44/64 

56 Club F32 F31/32 

57 Club F51 F51 

58 Disco F13 F11/F12/F13 

59 Disco F34 F32/F33/34 

60 Disco F38 F35/F36/F37/F38 

61 Disco F41 F40/41 

62 Disco F46 F45/46 

63 Disco F64 F42/43/44/61/62/63/64 

64 Disco F53 F51/52/F53 

65 Disco F57 F54/F55/F56/57 

66 Dardo F13 F11/F12/F13 

67 Dardo F34 F32/F33/34 

68 Dardo F38 F35/F36/F37/F38 

69 Dardo F41 F40/41 

70 Dardo F46 F45/46 

71 Dardo F64 F42/43/44/61/62/63/64 

72 Dardo F53 F51/52/F53 

73 Dardo F57 F54/F55/F56/57 

74 Peso F13 F11/F12/F13 

75 Peso F20 F20 

76 Peso F34 F32/F33/34 

77 Peso F38 F35/F36/F37/F38 

78 Peso F41 F40/41 

79 Peso F46 F45/46 

80 Peso F64 F42/43/44/61/62/63/64 

81 Peso F53 F51/52 

82 Peso F57 F53/F54/F55/F56/57 

83 4x100m 

 T11-13 

 T42-47/61-64 

 T35-38 

 T33-34/T51-54 

 


