
Reunião Técnica

Torneio Atleta Completo
30 junho 2022



Boas Vindas 

Paulo Bernardo – Representante da Direção da Federação Portuguesa de Atletismo



Oficiais de Competição – Maia 

Função Nome

Representante da Direção FPA Paulo Bernardo (FPA)

Júri de Apelo A constituir, em caso de necessidade, pelo Delegados Técnicos, e dois dos árbitros nomeados para a competição, que 
não esteja envolvido na decisão que gerou o protesto

Delegado Técnico Filipe Antunes (AAB)

Diretor de Reunião José Camelo (AAP)

Árbitro Câmara de Chamada Argentina Cordeiro (ADAC)

Árbitros de Provas Combinadas Francisco Macedo (AAB), José Alves (AAA) e Paulo Lopes (AAV)

Juízes de Cron. Automática Hugo Santos (AAP)



Oficiais de Competição – Elvas 

Função Nome

Representante da Direção FPA Paulo Bernardo (FPA)

Júri de Apelo A constituir, em caso de necessidade, pelo Delegados Técnicos, e dois dos árbitros nomeados para a competição, que 
não esteja envolvido na decisão que gerou o protesto

Delegado Técnico Elisabete Simão (AAL)

Diretor de Reunião Virgilio Bastos (ADAL)

Árbitro Câmara de Chamada Carla Oliveira (ASAS)

Árbitros de Provas Combinadas José Santos (ASAS), Carlos Coelho (ASAS) e Carlos Miranda (AAL)

Juízes de Cron. Automática Miguel Costa (AAL)



Programa Horário Sábado

Regulamento:
https://fpaportalonline.blob.core.windows.net/portalfpa-public/2022/06/Reg_2022_AL_Torneio-Atleta-Completo.pdf

Câmara de Chamada:
Os atletas deverão apresentar-se na Câmara de Chamada unicamente para a primeira prova, dentro do horário definido no 
programa horário



Programa Horário Domingo

Regulamento:
https://fpaportalonline.blob.core.windows.net/portalfpa-public/2022/06/Reg_2022_AL_Torneio-Atleta-Completo.pdf

Câmara de Chamada:
Os atletas deverão apresentar-se na Câmara de Chamada unicamente para a primeira prova, dentro do horário definido no 
programa horário



Procedimentos de confirmação

• Confirmações dos atletas:
• As confirmações serão realizadas on‐line e estarão disponíveis desde as 19 horas do dia 1 de julho

até 90 minutos antes do inicio da primeira prova, através da plataforma
https://fpacompeticoes.pt/ sendo necessário que cada associação faça o seu login para o efeito.

• Confirmações dos atletas:
• Todas as alterações necessárias, às inscrições efetuadas, devem ser indicadas, no momento do

levantamento dos dorsais, e até 90 minutos antes da hora agendada para a primeira prova.

https://fpacompeticoes.pt/


Normas Específicas

‐ A final Nacional do Torneio Nacional Atleta Completo, destina‐se a Seleções Distritais, constituídas no máximo
por 4 atletas, dos escalões de Sub16 Masculinos (1), Sub16 Femininos (1), Sub18 Masculinos (1) e Sub18
Femininos (1)

‐ Na final nacional, cada atleta, de cada um dos escalões disputará as seguintes provas:

Sub16 Masculino 80 metros ‐ Comprimento – Dardo (600) – 100m barreiras ‐ Peso (4 Kg) – Altura – 1000m

Sub18 Masculino 100 metros – Comprimento ‐ Peso (5 Kg) – 300m – 110m barreiras – Altura – Dardo (700g) – 1000
metros

Sub16 Feminino 80m barreiras – Dardo (500) – Altura – 80m – Comprimento – peso (3kg) – 800m

Sub18 Feminino 100m barreiras – Altura – Peso (3kg) – 200m – Comprimento – Dardo (600) – 800m

.



Classificações ‐ Seleções

‐ Haverá Classificação Nacional de Clubes do Triatlo Jovem, sendo da responsabilidade de cada
Associação, remeter para a área de Desenvolvimento da FPA / José Costa (jcosta@fpatletismo.pt)
o somatório dos pontos de cada Clube ou Escola participante na final distrital, ou o comunicado
de resultados respetivo.

‐ Esta classificação nacional será encontrada somando as marcas do atleta melhor classificado de
cada clube ou escola, em cada categoria (sub14, sub16 e sub18.)

‐ Dado que algumas Associações Regionais e Distritais efetuaram a fase regional do Torneio Atleta
Completo, apenas, no fim‐de‐semana passado, ainda não foi possível apurar a Classificação
Nacional de Clubes, pelo que, os prémios serão entregues numa outra ocasião.

‐ A classificação nacional coletiva final tomará em consideração todas as pontuações de todos os
atletas de cada seleção.



Classificações ‐ Individuais

‐ Será elaborada classificação individual nacional, por escalão, de acordo com as pontuações
obtidas pelos atletas em cada uma das pistas



Concursos

• No salto em Altura, o incremento da fasquia será de 4cm, sendo as alturas iniciais as seguintes:

• Sub‐18 Masculinos ‐ 1,42m
• Sub‐18 Femininos ‐ 1,28m
• Sub‐16 Masculinos ‐ 1,35m
• Sub‐16 Femininos ‐ 1,17m

• O Delegado Técnico pode decidir iniciar o concurso a uma altura mais baixa do que a indicada,
respeitando a progressão.



Seriação ‐ Corridas

• As seriações para as corridas terão em conta as marcas dos atletas, de acordo com os registos na
Plataforma FPA Competições, com exceção da última prova que será realizada em série única.



Questões

?Questões?



Muito obrigado pelo 
vosso tempo! 

Boa sorte a todos
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