
Reunião Técnica

Fase Final Triatlo Técnico

POMBAL | 12 março 2022



Boas Vindas 

Paulo Bernardo – Representante da Direção da Federação Portuguesa de Atletismo



Oficiais de Competição 

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 Helena Carvalho (ADAC)

Diretor de Reunião Maria de Lurdes Nunes (ADAC)

Árbitro Câmara de Chamada Carla Oliveira (ASAS) 

Árbitros de Provas Combinadas Andreia Martins (AAALG), Albertino Saramago (ADAC), Jorge Aniceto (AAB), 
Manuel Geraldes (AACB) Argentina Cordeiro (ADAC)



Programa Horário



ENTRADA

Mapa Geral de Fluxos - Expocentro - Pombal

Setor Lanç. 1Setor Lanç. 2 

Altura 
1

Altura 
2

Secretariado/dorsais



Mapa Geral de Fluxos - Expocentro - Pombal



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. 



Dorsais

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



Outras questões regulamentares

Alteração de Atletas:

• Qualquer alteração de atletas em relação à inscrição inicial, deverá ser realizada, no secretariado
técnico a funcionar na Pista, no próprio dia da competição, até 01h30 antes da 1ª prova.

• O Salto em Altura (Sub-18) será disputado, repartindo os atletas em dois grupos, integrando o Grupo 1
os atletas com as marcas mais baixas e o Grupo 2 os atletas com as melhores marcas de inscrição.

• Neste torneio haverá 6 classificações individuais, encontrada através do somatório dos pontos obtidos
pelos atletas, em cada uma das três provas do Triatlo. Haverá igualmente uma classificação coletiva
encontrada através do somatório dos pontos de todos os atletas de cada seleção.



Outras questões regulamentares 

Na final nacional o Triatlo Jovem de cada um dos escalões será constituído pelas seguintes provas:

• a. Sub-16 Masculino – 60m barreiras - Comprimento - Peso (4 Kg)
• b. Sub-18 Masculino – Triatlo 1: 60m barreiras – Altura - Peso (5 Kg)

- Triatlo 2: 60 metros – Comprimento - Peso (5 Kg)
• c. Sub-16 Feminino – 60m barreiras - Comprimento - Peso (3 Kg)
• d. Sub-18 Feminino - Triatlo 1: 60m barreiras - Altura - Peso (3 Kg)

- Triatlo 2: 60 metros – Comprimento – Peso (3 Kg)



Concursos 

• Altura Inicial da fasquia Provas Combinadas:

• Altura (Femininos) sub18 – Triatlo 1 - a definir no local da competição
• Altura (Masculinos) sub18 – Triatlo 1 - a definir no local da competição

Será respeitado o incremento da fasquia definido no Regulamento (4cm).



Pódio

Ordem Entrada na 
Pista

1. No final de cada grupo de provas combinadas serão entregues acreditações de pódio aos 3 primeiros classificados; serão igualmente 
informados da hora estimada da cerimónia; os atletas devem apresentar-se junto da Zona Protocolar (entrada pela Mixed Zone) 5-10 minutos 
antes da hora da cerimónia (não são permitidas bandeiras no pódio durante a cerimónia oficial).

2. Os atletas devem ser alinhados na seguinte ordem de entrada na pista: 3º > 1º > 2º; aquando indicação do staff responsável pelas cerimónias
protocolares, os atletas devem entrar na pista e deslocar-se pelo corredor da pista 6, atravessando a pista apenas na zona imediatamente
oposta ao pódio, de acordo com o fluxo indicado no mapa, a verde.

3. Os atletas devem permanecer atrás do pódio até ao momento em que o locutor/speaker anunciar os seus nomes e classificação, pela seguinte
ordem: 3º > 2º > 1º; um a um, sobem ao pódio.

4. A saída do pódio será feita pela Mixed Zone, de acordo com o fluxo indicado no mapa, a vermelho

Zona Prot.
A Zona Protocolar encontra-se na do lado
da reta da meta, no espaço ao lado da
bancada dos juízes. A entrada e saída da
Zona Protocolar deve ser feita pela Mixed
Zone

Mixed Zone

Fluxo de entrada
Fluxo de saída



Questões

?Questões?



Muito obrigado pelo 
vosso tempo! 

Boa sorte a todos
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