
Reunião Técnica

Campeonato Nacional de Lançamentos Longos 

VAGOS | 19 FEVEREIRO 2022



Boas Vindas 

Paulo Bernardo – Representante da Direção da Federação Portuguesa de Atletismo



Oficiais de Competição 

Função Nome

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 Argentina Cordeiro (ADAC)

Delegado de Doping Martina Ferreira (AAA)

Diretor de Competição José Alves (AAA)

Diretor de Reunião António Pereira (AAA)

Árbitro Câmara de Chamada Paulo Oliveira (AAA) 

Árbitros de Concursos Carlos Miranda (AAL) e Vânia Sousa (AAL)



Programa Horário

Mais informações: https://fpatletismo.pt/geral/2021/12/campeonatos-nacionais-de-lancamentos-longos-absolutos-e-
esperancas/



Controlo de Engenhos

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 1h 30m 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. 



Procedimentos de confirmação

• Confirmações dos atletas:
• As confirmações serão realizadas on-line e estarão disponíveis entre as 19:00 horas do dia 18 de

fevereiro, sexta-feira, até 90 minutos antes do início de cada prova em https://fpacompeticoes.pt/
sendo necessário que cada clube ou atleta faça o seu login para o efeito.



Protocolo Sanitário Covid-19 dentro da pista

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

• Uso obrigatório de máscara:

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



Dorsais

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

• Os dorsais serão duplos para utilização, no tronco e dorso, por todos os 
atletas.



Questões

?Questões?



Muito obrigado pelo 
vosso tempo! 

Boa sorte a todos
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