
Reunião Técnica

Campeonatos Nacionais de Esperanças em Pista Coberta

POMBAL | 05 e 06 Março 2022



Boas Vindas 

Paulo Bernardo – Representante da Direção da Federação Portuguesa de Atletismo



Oficiais de Competição 

Função Nome

Representante da Direção FPA Luis Figueiredo (Vice-Presidente 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 Luis Abegão (AAE)

Delegado de Doping João Silva (AAA)

Diretor de Competição Mª. Odete Alves (ADAL)

Diretor de Reunião Maria Helena Cruz (ADAL)

Árbitro Câmara de Chamada Anabela Neto (AAA)

Árbitros Provas de Pista Filipe Antunes (AAB) e José Alves (AAA)

Árbitros de Concursos Paulo Lopes (AAV) e Paulo Pinto (ADAL)

Juiz Chefe de Cronometragem 
Automática

Hugo Santos (AAP) e Miguel Costa (AAL)

Juiz de Partida Virgílio Bastos (ADAL)

Juízes de Marcha Joaquim Graça (Chefe), Luis Dias, Américo Brito, Albertino Saramago, 
Cristiano António, Tânia Pinto



ENTRADA

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

• Termo de Responsabilidade:
Deixa de ser Obrigatório

• 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 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 (com exceção dos saltos, em que o atleta pode utilizar apenas 
um dorsal, no tronco ou dorso, de acordo com a sua vontade)

• O dorsal com nome do atleta deve ser colocado no tronco e, no caso 
dos atletas dos saltos que só utilizam um dorsal, deve ser esse o 
selecionado



Procedimentos de confirmação

• Confirmações dos atletas:
• Online, na plataforma FPA Competições - em https://fpacompeticoes.pt/ Desde as 19 horas de 6ªfeira (04

de Março), mantendo-se abertas até 1 hora e meia antes de cada prova, ou da primeira série das provas
disputadas dessa forma

• Na confirmação on-line das estafetas será solicitada a ordem de participação dos atletas pelo que estes 
deverão ter sido inscritos previamente tal como para qualquer prova individual

• Falha na participação:
• Se o atleta faltar a alguma das provas em que se inscreveu e confirmou a participação, ou não comparecer a

uma final para a qual tenha sido apurado sem apresentar justificação prévia e válida, não será autorizado a
participar nas restantes

https://fpacompeticoes.pt/


Outras questões regulamentares 

• Os atletas poderão participar num máximo de três disciplinas, podendo participar no máximo em duas
provas por dia

• Os atletas do escalão de sub-20 que participem em corridas ou provas de marcha de distância igual ou
superior a 1.500 metros, não poderão participar noutra corrida ou prova de marcha nessa jornada,
independentemente da ordem de participação nessas provas



Concursos 

• Tábua de chamada do triplo salto:
• Femininos – 9 e 11 metros 
• Masculinos – 11 e 13 metros

• Engenhos:
• A organização autoriza a utilização de engenhos pessoais, desde que homologados, ficando os mesmos à 

disposição de todos os atletas em competição. Os engenhos devem ser entregues na câmara de chamada, para 
homologação, até uma hora e meia antes da hora definida para o início da prova. 

No final da prova os engenhos devem ser levantados na Câmara de Chamada.



Concursos 

• Progressão da fasquia:

• Altura (Femininos) 1,49 (+4) --> 1,61 (+3) --> 1,67 (+2) 
• Altura (Masculinos) 1,75 (+5) --> 1,85 (+4) --> 1,97 (+3) --> 2,06 (+2)
• Vara (Femininos) 2,40 (+15) --> 3,00 (+10) --> 3,40 (+5)
• Vara (Masculinos) 3,40 (+20) --> 4,00 (+15) --> 4,60 (+10) --> 5,00 (+5)

• O Delegado Técnico pode decidir iniciar a prova a uma altura inferior às indicadas, desde que respeite os 
incrementos acima referidos



Apresentação de Atletas e Entrevistas

• Nesta competição serão realizadas apresentações de atletas nas seguintes provas:
1. Todas as finais;
2. Corridas efetuadas por séries – na série onde participarem os atletas com as melhores marcas de entrada.

• Concursos - os atletas serão colocados em fila, de costas voltadas para os setores de competição,
orientados pelo árbitro / juiz chefe do concurso.

• Provas de pista - os atletas serão apresentados nas respetivas linhas de partida (corredor 1 ao 8 na
reta interior e da ordem “n” até à 1 na pista oval)

• Entrevistas – a realizar para a pista e/ou para a emissão streaming, sempre que se justifique, tendo em
conta a relevância da prestação obtida.



Pódio

Ordem Entrada na 
Pista

1. No final de cada corrida/concurso serão entregues acreditações de pódio aos 3 primeiros classificados de cada prova; serão igualmente 
informados da hora estimada da cerimónia; os atletas devem apresentar-se junto da Zona Protocolar (entrada pela Mixed Zone) 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: 2º > 1º > 3º; aquando da 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 do lado da
reta da meta, no espaço adjacente à
bancada dos juízes. A entrada e saída da
Zona Protocolar deve ser feita pela Mixed
Zone

Mixed Zone

Fluxo de entrada
Fluxo de saída

Cerimónias protocolares



Questões

?Questões?



Muito obrigado pelo 
vosso tempo! 

Boa sorte a todos
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