
Reunião Técnica

Torneio Olímpico Jovem
07 julho 2022



Boas Vindas 

Paulo Bernardo – Representante da Direção da Federação Portuguesa de Atletismo



Oficiais de Competição – Lousada 

Função Nome

Representante da Direção Paulo Bernardo

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

Delegado Técnico Clarisse Duarte (AAB)

Diretor de Competição Filipe Silva (AAP)

Árbitro Câmara de Chamada Ana Paula Lima (AAB)

Árbitros Provas de Pista João Coelho (AAB) e José Alves (AAA)

Árbitros de Concursos Albertino Saramago (ADAC) e Luís Gonçalves (AAB)

Juízes de Marcha André Brito JC (AAP), Cristiano Antonio (AAP), Roberto Carvalho (AAP), Paulo 
Rodrigues (ADAL) e Albertino Saramago (ADAC)

• Seleções:

Aveiro – Braga – Bragança – Coimbra – Guarda – Madeira – Porto – Viana do Castelo – Vila Real – Viseu



Oficiais de Competição – Setúbal 

Função Nome

Representante da Direção Jorge Vieira

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

Delegado Técnico Carla Oliveira (ASAS)

Diretor de Competição João Coelho (ASAS)

Árbitro Câmara de Chamada Carlos Coelho (ASAS)

Árbitros Provas de Pista Carlos Miranda (AAL) e Eduardo Gonçalves (AAS)

Árbitros de Concursos Luís Abegão (AAE) e Vânia Sousa (AAL)

Juízes de Marcha Carlos Coelho (JC) (ASAS), Luís Abegão (AAE), Luís Dias (AAL), Luís Natal 
(ASAS),  e Kristina Saltanovic (AAL)

• Seleções:

Açores – Algarve – Beja – Castelo Branco – Évora – Leiria – Lisboa – Portalegre – Santarém - Setúbal



Programa Horário 1/2

Regulamento: https://fpaportalonline.blob.core.windows.net/portalfpa-public/2022/06/Reg_2022_AL_Torneio-Olimpico-
Jovem-1.pdf



Programa Horário 2/2

Regulamento: https://fpaportalonline.blob.core.windows.net/portalfpa-public/2022/06/Reg_2022_AL_Torneio-Olimpico-
Jovem-1.pdf



Procedimentos de confirmação

• Confirmações dos atletas:
• As confirmações serão realizadas on-line e estarão disponíveis desde as 19 horas do dia 8 de julho

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

https://fpacompeticoes.pt/


Dorsais

• Levantamento de dorsais pelo representante oficial da Associação 
Regional ou Distrital, 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. 



Normas Específicas

- A final Nacional do Torneio Olímpico Jovem, destina-se a Seleções Distritais / Regionais,
constituídas no máximo por 36 atletas, dos escalões de Sub16 e Sub18 Masculinos e Femininos.

-Cada seleção pode apresentar um atleta por prova.

- Cada atleta só pode competir no respetivo escalão, ou seja, sub16 (Iniciados) não podem
participar nas provas de sub18 (Juvenis).

- No Comprimento, Peso, Dardo, Disco e Martelo, cada atleta terá direito a 4 ensaios.

- Cada atleta pode participar no máximo de duas provas, tomando em consideração as
disposições do RGC



Normas Específicas

- Os atletas do escalão sub16 e sub18 que participem numa corrida de distância igual, ou superior,
a 250m não poderão participar em mais nenhuma corrida ou concurso, dessa jornada, que se
venha a realizar posteriormente.

- Nesta competição não se aplicará a determinação regulamentar que dita que “ no caso do atleta
iniciado estar a participar num concurso que ainda não tenha terminado, e se ausente para
participar numa corrida, não poderá continuar a participar nesse concurso”



Concursos 

• Progressão da fasquia:

Disciplina Género Progressão

Altura Fem. Sub16 1,22 (+5) 1,32 (+3)

Altura Masc. Sub16 1,33 (+5) 1,48 (+3)

Altura Masc. Sub18 1,45 (+5) 1,60 (+3)

Vara Fem. Sub16 1,90 (+15) 2,05 (+5)

Vara Masc. sub16 1,90 (+15) 2,20 (+5)

• 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 120 minutos antes da hora marcada para o início da respetiva prova. Os
engenhos aprovados serão colocados na zona de lançamentos e, no final da prova, os engenhos aprovados,
e os não aprovados, poderão ser recolhidos na Câmara de Chamada.



Classificações - Seleções

- A classificação nacional coletiva final tomará em consideração todas as classificações de todos os
atletas de cada seleção, em todas as provas, sendo o sistema de pontuação de 20 a 1.

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

- Os prémios coletivos serão entregues no local de realização da competição.



Classificações - Individuais

- Será elaborada classificação individual nacional em cada disciplina, de acordo com as marcas
obtidas pelos atletas em cada uma das pistas.

- As medalhas individuais serão entregues no local de realização da competição.



Questões

?Questões?



Muito obrigado pelo 
vosso tempo! 

Boa sorte a todos
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