
 
 
 

              

Normas de Funcionamento da Competição 
 

ATENÇÃO 
 

1. Entrada ao local de competição 

 
Todos os integrantes das equipes terão sua temperature aferida na portaria do CNLCDA 
Somente poderão adentrar ao Centro Nacional Loterias Caixa Desenvolvimento do Atletismo os 
atletas que forem competinir no dia. Não será permitido a entrada de público. Somente pessoas 
autorizadas pela Organização. 
 

2. Utilização da mascara 

 
É obrigatorio a utilização correta da mascara em todo o CNLCDA. Caso a pessoa se negue a 
utilizar mascara, a mesma será convidada a deixar o local de competição. Após os atletas das 
provas de campo adentrarem a pista, entre uma tentative e outra deverão utilizar a mascara. Os 
atletas das provas de pista, ao final de sua prova deverão utilizar a mascara disponibilizada pela 
organização.  

 
3. Aquecimento 

 
Os atletas devem utilizar a área do estacionamento aberto, ao lado da tenda e serão chamados 
para a câmara de chamada para concluírem seu aquecimento final: 
 
Corridas e Marcha:      25 (vinte e cinco) minutos antes. 
Salto com Vara:       1h20 (uma hora e vinte) minutos antes. 
Demais provas de campo:      50 (cinquenta) minutos antes. 
 
 
ATENÇÃO - O ACESSO A ÁREA DE AQUECIMENTO FINAL SERÁ RESTRITO 
 
A direção da competição comunica que devido a Pandemia do Covid-19, somente terão acesso a 
área de aquecimento final para atletas que estejam inscritos nas provas que serão realizadas em 
cada etapa; atletas que não competem na etapa, não terão acesso a esta área. Treinadores terão 
acesso mas não poderão permanecer na mesma. 
 

4. Câmara de Chamada 

 
A Câmara de Chamada estará localizada na área de aquecimento e será aberta com antecedência 
de uma hora antes do início de cada etapa. 
 
Será realizada na Câmara de Chamada a conferência dos uniformes dos atletas que foram 
inseridos no extranet.  
 
A confirmação será encerrada com a seguinte antecedência em relação ao horário das provas: 

 
 

Corridas e Marcha:  15 (quinze) minutos antes. 
Salto com Vara:   1 (uma) hora e cinco minutos antes. 
Demais provas de campo:  35 (trinta e cinco) minutos antes. 

 
5. Entrada dos Atletas na Pista 

 
Os atletas adentrarão a pista a partir da Câmara de Chamada, com a seguinte antecedência dos 
horários das provas: 

 
Corridas e Marcha:  10 (dez) minutos antes. 
Salto com Vara:   1 (uma) hora antes. 
Demais provas de campo:  30 (trinta) minutos antes. 



 
 
 

              

 
 
6. Saída dos Atletas da Pista 

 
Os atletas deixarão a pista pela Zona Mista localizada na sala próxima chegada dos 400m, onde 
estará seus pertences.  
 

7. Aferição de Implementos 
 

Os atletas que desejarem utilizar seus próprios implementos poderão fazê-lo, de conformidade 
com o Regulamento, devendo os mesmos ser entregues na Câmara de Chamada, com uma hora 
de antecedência em relação ao horário das provas. Todos os implementos serão devolvidos no 
mesmo local, após a prova, quer tenham sido aprovados ou não. 

 
8. Números 

 
Cada atleta estará recebendo dois números que devem ser colocados sobre as costas e o peito; 
os números não podem ser colocados nos calções dos atletas, nem serem dobrados ou cortados, 
de conformidade com as regras da WA, sob pena de desclassificação do atleta. 

 
9. Credenciais  

 
Alerta-se que, todos os acessos são através das credenciais entregues pela organização. Quem 
não as estiver portando, não poderá acessar as instalações da competição. Favor pedir atenção e 
reforçar este aviso com todos os integrantes de suas delegações. 

 
10. Premiação 

 
O Cerimonial de Premiação será realizado com a máxima brevidade em relação ao final das 
provas. Os atletas quando chamados para este fim devem se apresentar próximo ao deposito da 
pista. 

 
11. Serviço Médico 

 
Estará localizado próximo a chegada, com a presença de ambulância UTI para atendimento. 

 
12. Controle Anti dopagem 

 

Será conduzido controle de dopagem na competição, em conformidade com as Regras da WA, 
pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem – ABCD. A estação de controle estará 
localizada na sala próximo a academia na pista indoor. 

 
13. Centro de Informações Técnica –  C.IT. 

 

Estará localizado em sala na pista indoor e funcionará nos seguintes dias e horários: 
 

Dia Horário 

04 de setembro 07.00 às 17.00 horas 

05 de setembro 07.00 às 17.30 horas 

 
14. Protestos 

 
Todos os protestos devem ser apresentados por escrito, pelo representante da equipe, dentro do 
disposto na Regra 8 das Regras Técnicas da WA, acompanhado da taxa equivalente a US$ 
100.00. 

 


