
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

      REGLAMENTO XV GRAND PRIX DEL MERCOSUR  
      100 años de la Confederacion Atletica del Uruguay 2019 - Montevideo - Uruguay  
 
 
INSCRIÇÕES 
 
As inscrições só serão recebidas no formulário correspondente por email 
grandprixdelmercosur2019@gmail.com individualmente para atletas estrangeiros e 
coletivamente para atletas nacionais.  
 
É obrigatório colocar uma marca de referência no formulário de inscrição e 
colocar o comprovante bancário de depósito no caso de atletas do Mercosul. 
 
As inscrições do exterior serão validadas pela Associação Nacional de cada país 
correspondente.  

A CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NÃO SERÁ EFETUADA SEM O DEVIDO COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO. UMA VEZ CHEGANDO O NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPAÇÃO NO DIA 03 DE MAIO AS 
INCRIÇÕES SERÃO FECHADOS IMEDIATAMENTE. 

Valor da Inscrição : US$ 10 dólares por prova individual 

COMO EFETUAR O PAGAMENTO 

Conforme orientação da Organização deverá ser feita ATRÁVES DE LOJAS DA WESTERN 
UNION  

www.lojasdawesternunion em .....( sua cidade) fazer pagamento da inscrição em 
nome de:  

Bruno Rafael Méndez Saldivia ( Montevideo- Uruguai) 

NÚMERO DE REGISTRO( RG): 2656490-9 

Após o pagamento a loja irá fornecer o código que deverá ser colocado na ficha 
de Inscrição e enviado para email: grandprixdelmercosur2019@gmail.com  

A cópia deverá ser enviada para email da ABRAM para validação junto a 
organização do evento. 

Email: abrambrasil@abrambrasil.com  

 



ENTREGA DOS KITS 

Os kits serão entregues na quinta-feira ( 16/05/2019), das 14 às 20 horas, e na 
sexta-feira ( 17/05/2019), das 10:00 às 13:00, que será o início do torneio. 
Eles podem ser retirados por cada um dos atletas, pessoas autorizadas ou seus 
delegados.  

EXCEPCIONALMENTE KITS SERÃO ENTREGUE DURANTE O TORNEIO 
Para outra pessoas retirarseu kit ,deverá encaminhar uma declaração de 
responsabilidade deve ser assinada e um registro médico, 

ATENÇÃO!É NECESSÁRIO AUTORIZAÇÃO PARA OUTRA PESSOA OU O DELEGADO RETIRAR SEU 
KIT. 

** A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO INFORMA QUE SERÁ OBRIGÁTORIA A APRESENTAÇÃO DE 
ATESTAO MÉDICO NO DIA DA RETIRADA DO KIT. 

 
AUTORIDADES DO TORNEIO 
DIRETOR DO TORNEIO: Nicanor Larrandaburu 
SECRETÁRIO-GERAL: Patricia Demicheli 
TRIBUNAL DE APELAÇÃO: Margarita Grun 
                      Yamandu Benavidez 
                      Hector F.Garcia 

ENCONTRO COM DELEGADOS E ATLETAS 
Para consulta ou esclarecimento, as autoridades do torneio e o juiz de 
arbitragem estarão presentes na sexta-feira, das 10 horas até 13:00 horas, na 
Tenda da Câmara de Chamada 

 
RESULTADOS 
Os resultados serão enviados para o site da ASAVUR o mais rápido possível. Os 
resultados em papel serão publicados no painel ao lado da área de processamento 
de dados. O programa HYTEK será usado. 
 

PREMIAÇÃO 
 
O prêmio será imediato no final de cada prova, uma vez que o árbitro validar os 
resultados. Será um prêmio exclusivo para todos os participantes de todos os 
países. 
 
 
 
CONFIRMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CADA PROVA 
Todos os atletas registrados devem se apresentar na câmara de chamada de acordo 
com o cronograma final das provas com as seguintes horários. 

O atleta que não aparece na câmara de chamada no horário agendado está 
automaticamente fora da prova 
 

Prova  Câmara de Chamada (Minutos)  Prova (Minutos) 

Pista 20 10 

Salto Altura/Triplo/Distância 30 20 

Lançamentos 45 30 

Salto com Vara 55 45 

Arremessos 25 15 
 



 
REGRAS DO TORNEIO 
 
O Torneio seguirá as regras da IAAF com as adaptações do WMA e algumas 
considerações que aparecerão neste regulamento. 
Neste torneio os atletas devem usar a camisa oficial da sua associação nacional, 
caso excepcional será autorizado camisa totalmente branca. Sempre e em todos os 
momentos deve ser visível pelo menos o número do atleta. 
 
 
 
 
 
PROTESTOS 
 
Eles devem ser feitos ao árbitro se ele estiver em competição, então ao diretor 
da prova e se a situação o justificar, ele será convocado ao tribunal de 
apelações. Não mais de trinta minutos após o anúncio do resultado, prêmio ou 
início da prova, os protestos podem ser realizados, mantendo sempre a correção e 
o bom tratamento. 

PROVAS DE PISTA, CAMPO E CROSS CONTRY 

As séries nas provas de 100 metros será ajustada quando o número de inscritos  
justifica tal instância. Mas nas outras competições será final por tempo. 
1500 metros e 5000 metros a série será baseada nos resultados dos inscritos e 
cada um será composto por 16 atletas ou menos. Os resultados finais serão 
combinados de todas as séries de cada categoria 
As provas  de 8 k cross country, 10 k rua e 10 k marcha na rua, não têm certeza 
de que podem ocorrer, serão avisados com antecedência. Eles acarretam um custo 
independente. 
 
IMPLEMENTOS DE USO PESSOAL 
 
Implementos pessoais serão permitidos se estiverem em conformidade com as 
especificações regulamentares. Eles devem ser entregues à câmera no início Da 
competição correspondente a prova que será usado. 


