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Marcha - Desclassificação por suspensão ou flexão, determinada pelos J. Marcha após 4 nota de declass. (com pit-lane)

Corrida em Montanha - Sair do percurso marcado e encurtar distância a percorrer

Trail - Sair do percurso marcado e encurtar distância a percorrer

Nome do AtletaProva

GENERALIDADES

PROVAS DE PISTA
Advertência / Exclusão por conduta imprópria (Comportamento anti-desportivo). Detalhar abaixo.

Não participação após confirmação / qualificação

Marcação de ritmo (pessoas não participantes na prova, atletas dobrados ou a serem dobrados ou por aparelho técnico).

Não participação após qualificação

Dar ou receber assistência dentro da área de competição durante uma prova

Não competir honestamente 

Conduta imprópria /anti-desportiva

Não cumprir com as regras referentes ao equipamento / sapatos / dorsais

uso de dispositivos mecânicos que proporcionem ao utilizador vantagem adicional

Partidas escalonadas - Passagem antes linha de p/ à corda p/ atleta do grupo que partiu  na metade "exterior" da pista

Empurrar / Obstruir. Especificar dorsal(ais) de atleta(s) prejudicado(s):

Correr fora (do lado  esquerdo) da pista individual (em curva)

800 m - Abandono pista individual antes da "breakline"

Continuar a corrida após abandono voluntário da sua pista ou percurso. Indicar local:

Partidas - Abortar o processo de partida sem que haja, no entender do Árbitro, uma razão válida para tal.

Não cumprir ordens "Aos seus lugares"ou "Prontos" / não assumir posição final de partida depois de período de tempo razoável

Depois da ordem "Aos seus lugares" ou "Prontos", perturbar os outros atletas em prova através de sons ou outros métodos

Posse ou uso de Videos,Gravadores,Rádios,CDs,Rádios transmissores,Telemóveis ou outros aparelhos similares

Uso de tecnologia que proporcione ao utilizador vantagem que não obteria usando o equipamento especificado nas Regras

Assistência para exames/tratamentos, por equipa não oficial, após a câmara de chamada

Aconselhamento ou outra forma de auxilio por parte de oficiais de competição

Receber apoio físico de outro atleta - outro para além de ajudar a levantar

Barreiras - Não passar uma ou mais barreiras. Indicar quais:

Barreiras - Passar com pé/perna abaixo do plano superior da barreira  no momento da passagem. Especificar qual(ais):

Barreiras - Derrube intencional da barreira  (na opinião do Árbitro). Especificar qual(ais):

Obstáculos - Não passar um ou mais obstáculos. Especificar qual(ais):

Obstáculos - Passar por um lado ou por outro da vala de água.

Obstáculos - Passar com pé/perna abaixo plano superior do obstáculo no momento da passagem. Especificar qual(ais):

Estafetas - 4x200, Estafeta Medley, 4x400 e 4x800 - Abandono da pista individual antes da "breakline"

Estafetas - Empurrar ou obstruir outra equipa / atleta na zona de transmissão

Estafetas - Colocação de: Mais de 1 marca; Marca > 5x40cm; Marca fora da sua pista individual - REMOVER FITA(S) ADICIONAL (AIS)

Estafetas - Não transportar o testemunho na mão / Uso luvas ou substâncias p/ obter  melhor  aderência do testemunho / Apanhar 

Estafetas - Entrega do testemunho fora da área de transmissão (antes / depois). Indicar percurso:

Estafetas - O atleta não se manteve na sua pista individual, antes/depois de receber o testemunho, fazendo obstrução a outros atletas. 

Estafetas - Ajudar elemento da equipa com empurrão ou qualquer outro método. Indicar percurso:

Apanhar o testemunho de outra equipa

Estafetas - 4x400 e Estafeta Medley - Alterar a posição de espera na transmissão. Indicar percurso:

Correr sem o testemunho / terminar sem o testemunho

Falha na recuperação do testemunho (após ter sido deixado cair)

Aquecimento após início (utilização da zona balanço/chamada, círculos/terreno dentro sector, com ou sem engenhos).

Utilização de mais de 2 marcas no concurso (com pista de balanço) ou marcas não autorizadas pela Organização

CONCURSOS

Estafetas - Substituição de mais de 2 atletas na composição da equipa de estafetas ou um atleta correr mais do que um percurso

Estafetas - Alteração da constituição da equipa de estafetas após confirmação

Estafetas - 4x400, 4x800, 4x1500 e Estafeta Medley - Iniciar a corrida antes da zona de transmissão. Indicar percurso:

Estrada - Abastecimento num local diferente do estabelecido regulamentarmente

Decisão do Árbitro

DETALHE OU DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Estrada - Sair do percurso marcado e encurtar distância a percorrer

Corta-Mato - Sair do percurso marcado e encurtar distância a percorrer

Assinalar a zona da ocorrência

Falsa Partida. Especificar dorsal(ais):

Correr internamente ao rebordo

Barreiras - Derrubar uma barreira fora da pista que lhe foi atribuida por sorteio

Estafetas - 4x100 e 4x200 - Iniciar a corrida antes da zona de balanço. Indicar percurso

Estrada - Entrada de pessoas autorizadas para o abastecimento no percurso

Combinadas - Não tentar ensaio nos concursos ou não realizar partida nas corridas

Marcha - Desclassificação por suspensão ou flexão, determinada pelos J. Marcha - após 3 notas de desclassificação

Marcha - Recusar abandonar a pista após DQ (Pista); Não retirar dorsais/Não abandonar percurso (Estrada)

Marcha - Abastecimento num local diferente do estabelecido regulamentarmente

Marcha - Sair do percurso marcado e encurtar distância a percorrer

Utilização de mais de 1 marca no concurso (com círculo) ou sua colocação na zona de queda

OUTRAS REGRAS

Ausência do local competição sem autorização

Lançamentos - Utilização dispositivos não autorizados (ex.atar 2 ou + dedos), que providenciem assistência

Pulverizar ou espalhar qualquer substância no círculo ou nos seus sapatos

Lançamentos - Não realização de ensaios de aquecimento pela ordem sorteada ou sob supervisão de juízes

Lançamentos - Utilização dispositivos não autorizados (ex.utilizar pesos presos ao corpo), que providenciem assistência

P. Coberta - Estafetas - 4x200 - Abandono da pista individual antes da "breakline"

P. Coberta - Estafetas - 4x800 - Abandono da pista individual antes da "breakline"

P. Coberta - Estafetas - 4x400 - Abandono da pista individual antes da "breakline"

P. Coberta - Estafetas - 4x200, 4x400 e 4x800 - Alterar a posição de espera na transmissão. Indicar percurso:

P. Coberta - Estafetas - 4x200 - Iniciar a corrida antes da zona de transmissão. Indicar percurso:

Combinadas - Falsa partida

P. Coberta - Abandono da pista individual antes da "breakline"


