ANDAMENTO DE COMPETIÇÃO DE
VELOCIDADE ADAPTADO PARA 1 PISTA
Práticas
As práticas acontecem praticamente sem alterações em relação ao regulamento oficial. Cada atleta
poderá efetuar pelo menos duas corridas na pista, preferencialmente na mesma ordem de entrada
das tomadas de tempo.
Tomada de Tempo
As Tomadas de Tempo também acontecerão sem muitas alterações em relação ao regulamento
oficial. Cada atleta fará duas corridas na pista para marcar um tempo válido. Sempre seguindo a
ordem de entrada publicada, sem necessidade de isolamento. Todos os atletas correm uma vez na
ordem e depois repetem o processo.
Fase Final
Na fase final os atletas com os melhores tempos da Tomada de Tempo serão pareados segundo o
mesmo diagrama do regulamento oficial. Neste formato, o atleta normalmente alocado na pista A,
correrá primeiro e o alocado na pista B em seguida.
Para evitar que o atleta da Pista B tenha a vantagem de correr sabendo o resultado da corrida do
atleta da Pista A, todos os atletas permanecerão isolados durante a fase final.
O atleta que realizar uma corrida nesta fase, só retornará ao isolamento após concluída a rodada e
o próxima atleta só será chamado para escalar após o tempo mínimo de 30s após a largada,
independente do resultado, até mesmo queda ou queima de largada.
Caso os dois atletas pareados para uma determinada rodada caiam ou queimem a largada, as
corridas serão repetidas, com o intervalo de duas corridas (um pareamento), até ser encontrado
um vencedor.
Intervalo de Limpeza
Como a competição acontecerá em apenas 1 pista, esta receberá, pelo menos, o dobro de entradas
de uma competição normal de velocidade. Sendo assim, para evitar desvantagem dos atletas que
correm por último na tomada de tempo ou nas finais, serão efetuados dois intervalos de limpeza: 1
após as práticas livres; e outro após o final das tomadas de tempo.
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