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CONFRATERNIZAÇÃO INTERNACIONAL NIKKEY DE ATLETISMO MÁSTER  

110 ANOS DA IMIGRAÇÃO JAPONESA 
 

REGULAMENTO 
 

01. Da Participação dos Atletas: 

 Poderão participar nessa competição, atletas de ambos os sexos 

com idade superior a 30 anos completos no dia 12 de outubro de 2018, 

representando alguma entidade: Clubes, Associações, Empresas, Cidades, 

Estado, etc. Não aceitaremos inscrições individualmente que não esteja 

filiado a algumas Agremiações. 

 

02. Prazo de Inscrições: 

a) As inscrições deverão ser confirmadas até o dia 15 de agosto de 

2018, que serão efetivadas mediante comprovação de 

pagamento da taxa de inscrição. 

b) Uma vez efetivada a inscrição, não será permitido a substituição 

de atletas, troca de provas e nem a devolução da taxa de 

inscrição. 

 

03. Do Números de Provas: 

 Cada atleta poderá se inscrever em 03 (três) provas individuais, com 

direito aos revezamentos que são 4 x 100 metros e 4 x 400 metros e com 

opção de mais 02 provas extras. 

 

04. Da Taxa de Inscrição: 

 O Valor da Taxa de inscrição é de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta 

Reais), com direito a 03 (três) provas, mais os Revezamentos. Para aqueles 

que optarem por provas extras, terá um acréscimo de R$ 50,00 (Cinquenta 

Reais) por prova.  
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05. Da Forma de Pagamento: 

a) Depósito Bancário: Deverá efetuar o depósito no Banco Itaú, 

Agência 0161, Conta Corrente 08650-9, em nome de Kenjy 

Miyamura ou Yosio Kawasaki, não aceitamos comprovante de 

depósito efetuados em Caixa Eletrônico. 

b) Remeter a ficha de inscrição e cópia do comprovante bancário 

para Massao Imoto, por carta, ou via Fax ou via E-mail para o 

endereço Rua Loefregreen, nº 1654 – apto 52 – Vila Clementino – 

São Paulo - SP, CEP 04040-002. 

c) Observação Importante: Não serão aceitos, sob nenhuma 

hipótese, inscrições por internet para pagamento posterior. 

 

06. Das Categorias: 

 As categorias serão divididas de 05 (cinco) em 05 (cinco) anos 

conforme determina a norma de atletismo máster. Exemplo: 30 a 34, 35 a 

39 e assim por diante. 

 

07. Da Premiação: 

a) Serão premiados com medalhas os 03 (três) primeiros colocados 

em cada prova: 1º Ouro, 2º Prata e 3º Bronze. 

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, se ainda persistir o empate será 

por contagem de medalha de bronze. 

 

08. Câmara de Chamada 

a) 40 minutos antes das provas, os atletas deverão comparecer a 

câmara de chamada para fazer a sua confirmação. 

b) Os atletas que não estiverem presentes nos horários pré-

estabelecido estarão automaticamente desclassificados (Fora da 

prova). 

 

09. Das Entradas dos Atletas para as Provas: 

A Entradas dos atletas para as provas de pistas, será de 10 (dez) 

minutos antes das provas, e de 30 (Trinta) minutos para as provas de 

campo. 
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10. Dos Uniformes: 

 Os atletas deverão participar com o uniforme de sua respectiva 

equipe, calção e camiseta. 

 

11. Semifinal na Prova de 100m 

a) Quando não houver atletas suficiente, para semifinal, a prova 

será no horário da Final. 

b) Todas as provas de pista, com exceção dos 100 metros, será final 

por tempo. 

 

12. Da Permanência no Campo e na Pista: 

 Serão permitidas em campo e na pista somente árbitros em 

serviços, atletas em provas, os demais, somente com prévia autorização da 

Comissão Organizadora. 

 

13. Dos Revezamentos: 

 Para formação de equipes para revezamento é permitido completar 

sua equipe com atletas mais idosos, sendo necessário pelo menos 01 (Um) 

atleta da categoria, sempre encerrando a prova. 

 

14. Conselho de Apelação: 

 As reclamações deverão ser feitas dentro de 20(vinte) minutos após 

a realização das provas pelos atletas ou responsável da equipe que serão 

analisadas pelos membros dos conselhos. 

 

15. Das Provas de Campo: Saltos, Arremessos e Lançamentos: 

As provas de Salto em Distância, Salto Triplo, Arremesso de Peso, 

Lançamento de Disco, Dardo e Martelo terão direito a 04 (Quatro) 

tentativas. 

 

 

 
SP. 03/03/2018 - Heitor 


