RELATÓRIO ATLETISMO
MODALIDADE
INICIO
RESULTADO
COORD TÉCNICO
OOORD. ARBIT.

ÁRBITROS

DATA: 11 a 13/12/2020 e
15/12/2020
09h
LOCAL:
V.O. Mato Alto
Em anexo
VENCEDOR: Em anexo
João Arthur Faceira
Alessandra da Mota Pereira
Claudia Regina Augusto Faceira; Junior Oliveira Carneiro; Daniel
Duarte da Silva; Felipe França de Oliveira; Marcia Cristina Ferreira de
Souza; Pâmella Nascimento da Silva; Edileuzimar Medeiros Santos;
Fabio Bernardo Bastos; Mariana Augusto Faceira; Mário Carvalho da
Silva; Newton Anchieta Cruz Junior; João Pedro Augusto Faceira;
Marco Leandro Martins de Assis; Caio Henrique de Santana Silva.

ATLETISMO

O evento foi realizado na Vila Olímpica professor Manoel José Gomes Tubino – Mato
Alto, Rua: Cândido Benício, 2973 - Praça Seca - RJ, onde tivemos uma ótima infraestrutura para
realização das provas.
Foi contratado um grupo técnico de arbitragem para conduzir a execução técnica da
competição, sendo sua execução técnica gerenciada pelo diretor de prova Prof. João Faceira, o
qual realizou com excelência o desenvolvimento de todas as provas.
A competição teve início às 09h, na sexta-feira dia 11/12/20, como previsto, em seu
primeiro dia de evento, com a prova 3000m masculino, sendo efetuadas ao longo da manhã as
premiações dos atletas concomitantes as provas, tendo a sua finalização as 12h30, sem
nenhuma anormalidade.
Todos os protocolos sanitários foram executados durante todo o evento e não houve
qualquer intercorrência médica, que tenha necessidade de ser relatada.
No segundo dia, sábado 12/12/20, as provas tiveram inicio às 9h e não houve qualquer
intercorrência técnica durante a competição.
A atleta Adrielly Beatriz de O. Constant representante da equipe CIPH, sentiu um leve
mal estar ao término da prova de 800m rasos, sendo prontamente atendida pelo serviço médico
e liberada em seguida, na companhia do seu técnico Prof. Mario Carvalho da Silva.
A competição terminou como previsto as 12h30.
Domingo dia 13/12, a competição iniciou no horário previsto às 09h, porém as provas
foram interrompidas às 11h10, devido a forte chuva, sendo necessário a transferências das
provas de lançamento de dardo – feminino e Salto em distância – feminino para o dia 15/12,
terça-feira a partir das 14h, sem acordado com os professores envolvidos.

No dia 15/12, terça-feira a competição teve inicio às 14h como previsto, transcorrendo
tudo dentro da normalidade e tendo o seu término às 15h, com a realização das premiações dos
atletas.
A entrega dos Troféus para as escolas classificadas acontecerá será efetuada no dia
20/12, na Arena Akxe – Barra, juntamente com a premiação do Fut7.

Delegados :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Claudio Luis Rodrigues (11/12)
Fabiola Moraes (11/12 e 13/12)
Rafael França (11/12)
Rafael Desiderio (12/12)
Marcele Rabello (12/12)
Gabriela Costa (12/12 e 13/12)

