
Reunião Técnica
Campeonatos Nacional de Clubes 

Fase de Apuramento

BRAGA |POMBAL | 22 e 23 janeiro 2022



Oficiais da Competição Braga

Função Nome

Representante da Direção FPA Paulo Bernardo (FPA)

Júri de Apelo A constituir, em caso de necessidade, pelo Delegado Técnico, pelo Diretor da Competição e por um dos árbitros 
nomeados para a competição, que não esteja envolvido na decisão que gerou o protesto

Delegado Técnico Filipe Antunes (AAB)

Diretor de Competição João Coelho (AAB)

Diretor de Reunião João Coelho (AAB)

Árbitro Câmara de Chamada Cecília Mouta (AAB) 

Árbitros Provas de Pista Francisco Macedo (AAB) e Ricardo Sousa (AAP)

Árbitros de Concursos Elsa Gonçalves (AAB) e Vânia Sousa (AAL)

Juiz de Partida André Ferreira (AAB)

Juízes de Marcha André Brito-JC (AAP), Albertino Saramago (ADAC), Argentina Cordeiro (ADAC), 
Roberto Carvalho (AAP), Alberto Soares (AAP)



Oficiais da Competição Pombal

Função Nome

Representante da Direção FPA Paulo Bernardo (FPA)

Júri de Apelo A constituir, em caso de necessidade, pelo Delegado Técnico, pelo Diretor da Competição e um por dos árbitros 
nomeados para a competição, que não esteja envolvido na decisão que gerou o protesto

Delegado Técnico Ricardo Oliveira (ADAL)

Diretor de Competição M.ª Odete Alves (ADAL)

Diretor de Reunião Maria Helena Cruz (ADAL)

Árbitro Câmara de Chamada Carla Oliveira (ASAS)

Árbitros Provas de Pista Renato Soares (AAA) e António Fragoso (AAG)

Árbitros de Concursos António Bizarro (ADAL) e Gonçalo Chagas (AAS)

Juiz de Partida Virgílio Bastos (ADAL)

Juízes de Marcha António Caniço-JC (AAS), José Hipólito (AAS), Tânia Pinto (ADAL), Paulo 
Rodrigues (ADAL), a definir ()



Mapa Geral de Fluxos – FORUM ALTICE - Braga

CENTRO DE TESTAGEM À COVID
Horário: 12h – 18h dia 22 e 23

https://forms.gle/GMk4EjjzY7uiHN2c7

Obrigatório TRAg negativo no máximo com 48h de antecedência, PCR negativo no máximo com 72 horas de 
antecedência, ou certificado de recuperação dentro dos 180 dias de validade.

LOCAL CORRETO A 
DEFINIR 
POSTERIORMENTE

https://forms.gle/GMk4EjjzY7uiHN2c7


Mapa Geral de Fluxos – FÓRUM ALTICE – Braga

TREINADORES



Mapa Geral de Fluxos – Expocentro - Pombal

ZONA DE CONTROLO – TESTE NEGATIVO E 
TERMO DE RESPONSABILIDADE

Obrigatório TRAg negativo no máximo com 48h de antecedência, PCR negativo no máximo com 72 horas de 
antecedência, ou certificado de recuperação dentro dos 180 dias de validade.



Mapa Geral de Fluxos – Expocentro - Pombal

ENTRADA



Protocolo Sanitário Covid-19 dentro da pista

• Balneários – Não será permitida a utilização de balneários, apenas estará disponível WC

• Uso obrigatório de máscara:

Provas de pista:
• A máscara só poderá ser retirada por indicação dos oficiais de competição; 
• Colocação de máscara logo após a chegada – será fornecida uma máscara pela organização.

Concursos – Os atletas só poderão retirar a máscara no momento da realização do seu ensaio, devendo a 
mesma ser mantida em todos os restantes momentos. 



Programa Horário e Clubes – Braga

Sábado, 22 e domingo 23 Clubes Participantes



Programa Horário e Clubes  – Pombal

Sábado, 22 e domingo 23 – Tarde 



Programa Horário e Clubes – Pombal

Regulamento: https://fpaportalonline.blob.core.windows.net/portalfpa-
public/2022/01/Reg_PC_2022_CN_Clubes-Apuramento-P-Coberta-vf-1.pdf 
Distribuição de Clubes: https://fpaportalonline.blob.core.windows.net/portalfpa-
public/2022/01/Distribuicao_2022_PC_CNac_Clubes_Apuramento-vf-3.pdf



Procedimentos de confirmação e substituições de última hora

• Confirmações dos atletas:
• Online, na plataforma FPA Competições - em https://fpacompeticoes.pt/-
• Desde as 19:00 horas de 6ªfeira, mantendo-se abertas até 1 hora e meia antes de cada prova, ou da primeira

série das provas disputadas dessa forma;

• Substituições de última hora:
• Carecem de autorização do(s) Delegado(s) Técnico(s) e só poderão ser autorizadas se:

• Existir devida justificação médica (i.e. comprovação de impossibilidade de participação na prova do
atleta confirmado);

• O pedido for solicitado antes da hora de início de entrada na câmara de chamada.

https://fpacompeticoes.pt/-


Dorsais

• Levantamento de dorsais pelo 
representante oficial do clube junto do 
secretariado da competição, com 
indicação de um número de contacto.



Concursos 

• Saltos horizontais e lançamentos - 4 ensaios, sem inversão da ordem de participação;

• O previsto na Regra 25.17 da WA não se aplica nesta competição coletiva, no que respeita ao tempo atribuído aos
atletas participantes em saltos verticais para iniciar o seu ensaio, quando só estiver 1 atleta em competição,
atribuindo-se neste caso, se se aplicar, o tempo para ensaios consecutivos;

• A organização autoriza a utilização de engenhos pessoais, desde que homologados, os quais serão disponibilizados
para utilização de todos os atletas. Assim, os engenhos devem ser entregues na câmara de chamada para
verificação até 1h30m antes da hora marcada para o início da prova respetiva. Os engenhos aprovados serão
colocados na zona de lançamentos. No final da prova os engenhos aprovados e utilizados na mesma, e os não
aprovados, poderão ser levantados na câmara de chamada



Concursos 

• Progressão da fasquia:

• O(s) Delegado(s) Técnico(s) podem decidir iniciar a prova a uma altura inferior às indicadas, desde que 
respeite os incrementos acima referidos e caso seja executável.

Disciplina Género Progressão
Altura Fem. 1,30 (+5) ‐‐> 1,40 (+4) ‐‐> 1,52 (+3) ‐‐> 1,61 (+2)

Altura Masc. 1,60 (+5) ‐‐> 1,80 (+4) ‐‐> 1,92 (+3) ‐‐> 2,01 (+2)

Vara Fem. 1,85 (+15) ‐‐> 2,45 (+12) ‐‐> 3,05 (+10) ‐‐> 3,55 (+5) 

Vara Masc. 2,35 (+15) ‐‐> 3,70 (+12) ‐‐> 4,30 (+10) ‐‐> 5,00 (+5)



Acesso à Pista Coberta de Pombal e Braga

Devido à pandemia de Covid-19, e de modo a garantir a realização dos Campeonatos Nacionais de Pista Coberta, quer
em Braga (Altice Fórum Braga), quer em Pombal (Exposalão de Pombal), é necessário cumprir os pressupostos
sanitários definidos.

As regras atualmente aplicáveis aos Campeonatos Nacionais a realizar em Pombal e Braga, obrigam a que todos os
agentes desportivos (atletas, treinadores, juízes, dirigentes, espectadores, etc.) que pretendam entrar nas instalações
desportivas apresentem:

1. teste Covid-19 negativo: Teste molecular PCR - 72 horas ou Teste rápido de antigénio – 48 horas

ou

2.  Certificado de Recuperação da Covid-19, documento médico oficial que certifique a 
Alta Médica ou 
Declaração Provisória de Isolamento com mais de 7 dias após a data de emissão

Nota: Agentes com a 3ª dose da vacina terão igualmente de apresentar teste covid negativo

Covid-19 | Normas de acesso: Pista Coberta Braga e Pombal

DATA EMISSÃO



Acesso à Pista Coberta de Pombal e Braga

BRAGA:

É determinante que todos os agentes desportivos estejam munidos de resultado de teste à Covid-19 ou Certificado de Recuperação.

No entanto, na impossibilidade de realização do mesmo nas 48 horas anteriores, em Braga, poderão usufruir do protocolo
estabelecido pela Associação de Atletismo de Braga com a farmácia Narcisa C. Dias. Ao abrigo do referido protocolo, a entidade
disponibiliza um local para a realização dos testes TRAg, junto à entrada do recinto.

Caso o utente ainda não tenha realizado a totalidade dos testes comparticipados mensalmente, estarão isentos de custo para o
mesmo. No caso de terem atingido o número de testes comparticipados, poderão recorrer à utilização de um autoteste realizado no
local e supervisionado pelo profissional de saúde, com um custo mais económico, sendo ainda possível adquirir os autotestes no local.

Os interessados em realizar o teste, devem comparecer no local de testagem com uma antecedência mínima de 3 horas em relação ao
horário das respetivas provas, de forma que todos os procedimentos possam ser realizados atempadamente.

Em caso de grande afluência para a realização de testes, os atletas com marcação terão prioridade, sobre os restantes agentes. Os
interessados em realizar este teste (de forma a facilitar e agilizar o processo de testagem e de recolha de dados) devem marcar o
mesmo preenchendo o seguinte FORMULÁRIO:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWHBT96tooDOh6Db6qCd-7cDJk3XM27j0KvaWREoZbug_CDA/viewform

Covid-19 | Normas de acesso: Pista Coberta Braga e Pombal

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWHBT96tooDOh6Db6qCd-7cDJk3XM27j0KvaWREoZbug_CDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWHBT96tooDOh6Db6qCd-7cDJk3XM27j0KvaWREoZbug_CDA/viewform


Acesso à Pista Coberta de Pombal e Braga

POMBAL:

Em Pombal não é possível realizar testes à Covid-19 no local da competição, pelo que se sugere que o teste seja
efetuado nas 48h ou 72h anteriores (conforme o tipo de teste) à hora de início da competição.

Se os pressupostos para aceder aos locais de competição em Pombal e Braga forem alterados, partilharemos essa
informação com os nossos associados.

Covid-19 | Normas de acesso: Pista Coberta Braga e Pombal



Acesso à Pista Coberta de Pombal e Braga

VALIDAÇÃO DE TESTES EFETUADOS PELOS 
DEPARTAMENTOS MÉDICOS DOS CLUBES

A validação de testes efetuados pelo departamento médico dos Clubes é possível, desde 
que cumpra os requisitos definidos e os resultados sejam validados pelo médico do clube.

Covid-19 | Normas de acesso: Pista Coberta Braga e Pombal



Acesso à Pista Coberta de Pombal e Braga

1. O Departamento Médico do clube envia o resultado dos testes negativos por email para:

a. O Responsável da Área Médica da FPA, Dr. Nuno Coutinho nunocoutinho@fpatletismo.pt;

b. com conhecimento da Associação onde se realiza a competição - Associação Distrital de Atletismo de Leiria 

leiria@fpatletismo.org ou Associação de Atletismo de Braga braga@fpatletismo.org - e do Diretor com 

responsabilidades para Área das Competições da FPA Paulo Bernardo pbernardo@fpatletismo.pt;

2. A informação relativa aos testes negativos deve ser enviada no documento disponibilizado na página da FPA, 

identificando, corretamente, cada um dos participantes e o médico que validou os testes efetuados;

3. A informação deve ser enviada até 3 horas antes do início da primeira prova dos Campeonatos;

4. O Responsável da Área Médica da FPA valida a informação recebida.

Covid-19 | Normas de acesso: Pista Coberta Braga e Pombal

Procedimentos para validação de testes efetuados pelos departamentos médicos dos Clubes

mailto:nunocoutinho@fpatletismo.pt
mailto:leiria@fpatletismo.org
mailto:braga@fpatletismo.org
mailto:pbernardo@fpatletismo.pt
https://fpatletismo.pt/geral/2021/12/campeonatos-nacionais-de-clubes-em-pista-coberta-fase-de-apuramento/


Acesso à Pista Coberta de Pombal e Braga

• Para ter acesso ao interior da Pista Coberta de Pombal ou de Braga é necessário ser detentor de uma pulseira entregue pela 
organização no local da competição;

• De modo a que se tenha acesso à pulseira, é necessário que cada individuo se desloque ao Secretariado da Competição e 
apresente um dos documentos enunciados anteriormente e um documento de identificação pessoal com fotografia;

• A entrega e colocação das pulseiras será feita, individualmente, após a validação da informação e da verificação do documento de
identificação pessoal apresentado;

• Os documentos enviados pelos clubes ao responsável pela área médica da FPA serão aceites, desde que cumpram os requisitos 
definidos e estejam assinados pelo médico do Clube.

Acesso à Pista Coberta Braga e Pombal

Covid-19 | Normas de acesso: Pista Coberta Braga e Pombal



Muito obrigado
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