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REGULAMENTO GERAL 

 

Da Competição 

 O 1º Festival Masakazu Matsumura de Atletismo é um evento organizado, conjuntamente, pela 

Prefeitura Municipal de Registro e Associação Cultural e Esportiva de Registro, tendo por objetivo o 

desenvolvimento da prática esportiva como forma de integração, união e lazer, promovendo um 

maior intercâmbio entre os participantes, contribuindo para o aprimoramento técnico e o resgate 

da modalidade no município. 

 O festival será realizado no dia 15 de Novembro de 2017, na Pista de Atletismo da ACER, situada a 

Avenida Clara Gianotti de Souza 1500 – Vila Nova Ribeira – Registro/SP. 

 O Congresso Técnico será realizado às 08h. A competição terá início às 8h30. 

 

Das Inscrições 

 Serão aceitas inscrições até o dia 10/11/2017 e devem ser feitas na Secretaria de Esportes de 

Registro (Centro Social Urbano) ou pelos telefones (13) 3821-3124/3822-5088.  

 Para efetivar a inscrição, no dia da competição o atleta deverá fazer a entrega de 1 kg de alimento 

não perecível.  

 Não serão aceitas inscrições no dia da competição. 

 Serão enviados aos chefes das equipes, por e-mail, os modelos de impressos (ficha de inscrição por 

equipe e papeletas) para dinamizar a organização da competição.  

 

Das categorias 

 Menor (nascidos em 2000, 2001 e 2002); 

 Livre (nascidos em anos anteriores a 2000). 

 

Das provas: 

 De pista: 100 m / 200 m / 400 m / 800 m / 1500 m / 5000 m / 4x100 m / 4 x 400 m; 

 De campo: salto em altura / salto em distância / salto triplo / arremesso de peso. 

Da Participação  

 Cada equipe poderá inscrever quantos atletas quiser por prova. 

 Cada atleta poderá participar de até três provas individuais mais os revezamentos, podendo 

participar na categoria acima desde que não exceda o limite total de provas e não repita a mesma 

prova nas duas categorias. 

 

Da Premiação 

Serão conferidas medalhas aos três primeiros colocados de cada prova, categoria e gênero. 


