
Reunião Técnica
Campeonatos Nacionais de sub18 em Pista Coberta

BRAGA 04 e 05 fevereiro 2023



Boas Vindas 
Paulo Bernardo – Representante da Direção da Federação Portuguesa de Atletismo



Oficiais de Competição

Função Nome

Representante da Direção FPA José Regalo(FPA)

Júri de Apelo A constituir, em caso de necessidade

Delegado Técnico João Coelho (AAB)

Diretor da Competição Elsa Gonçalves (AAB)

Diretor de Reunião Luís Gonçalves (AAB)

Dir. Apresentação de Eventos Ricardo Oliveira (ADAL)

Árbitro Câmara de Chamada Paulo Lopes (AAV)

Árbitros de Corridas Renato Soares (AAA) + Filipe Antunes (AAB)

Árbitros de Concursos Mª Odete Alves (ADAL) + José Alves (AAA)

Cronometragem Automática Hugo Santos (AAP) (JC) + Diogo Antunes (AAB)

Juízes de Marcha Argentina Cordeiro (ADAC) (JC) + Cristiano António 
(ADAL) + Diana Morgado (ADAL) + Helena Carvalho 
(ADAC) + Ricardo Oliveira (ADAL) + Célia Silva(AAP)



Mapa Geral de Fluxos



Horário - Sábado



Horário - Domingo



Procedimentos de confirmação e substituições de última hora

• Confirmações dos atletas:
• Online, na plataforma FPA Competições - em https://fpacompeticoes.pt/
• Desde as 19:00 horas de 6ªfeira, 3 de fevereiro, mantendo-se abertas até 1h30

antes de cada prova, ou, da primeira série das provas disputadas dessa forma;

• Estafetas:
• A confirmação online das estafetas carece da inclusão da ordem de participação

dos atletas, de acordo com os percursos que vão realizar.

https://fpacompeticoes.pt/-


Limites à Participação

• Os atletas que participem em corridas, ou provas de marcha, de distância igual ou
superior a 300m, não podem participar posteriormente, nessa jornada, noutra corrida ou
concurso. No caso de um atleta participar na eliminatória de uma prova de corrida ou
concurso, que se realizem antes da corrida ou prova de marcha de distância igual ou
superior a 300 metros em que participe, não poderá participar nos ensaios que ainda
faltem no concurso ou na final que se realize após esta prova

• Os atletas podem participar em duas (2) provas por jornada, num máximo de três (3) no
conjunto das duas jornadas. As provas combinadas realizadas a 21 e 22 de janeiro, são
consideradas, para este efeito, como prova individual, contando para o total de 3 provas.

• Se um atleta participar numa prova, mesmo sem a concluir, será considerado como
prova realizada.



Procedimentos de confirmação e substituições de última hora

• Confirmações dos atletas:
• Online, na plataforma FPA Competições - em https://fpacompeticoes.pt/
• Desde as 19:00 horas de 6ªfeira, 3 de fevereiro, mantendo-se abertas até 1h30

antes de cada prova, ou, da primeira série das provas disputadas dessa forma;

• Estafetas:
• A confirmação online das estafetas carece da inclusão da ordem de participação

dos atletas, de acordo com os percursos que vão realizar.

• Confirmação/Participação
• Se um 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
justificação prévia, e válida (médica), não será autorizado a participar nas
restantes.

https://fpacompeticoes.pt/-


Dorsais

• Levantamento de dorsais pelo representante do clube,
junto do TIC, com indicação de um número de
telemóvel para contacto em caso de urgência.

• A utilização dos dois dorsais é obrigatória, pelo que os
atletas devem ser portadores de alfinetes em número
suficiente.

• O dorsal com o nome do atleta deve ser sempre
utilizado na frente, e o dorsal apenas com o número nas
costas. No saltos, em que é permitida a utilização de,
apenas, um dorsal, deve ser o dorsal com o nome do
atleta o utilizado.

• Os dorsais terão que ser utilizados na totalidade da sua
extensão, não podendo ser dobrados, rasgados, ou
reduzidos de qualquer outra forma.



Modo de Progressão das Fasquias

Disciplina Género Progressão

Altura Fem. 1,36 (+4) ‐‐> 1,52 (+3) ‐‐> 1,58 (+2)

Altura Masc. 1,62 (+5) ‐‐> 1,72 (+4) ‐‐> 1,80 (+3) ‐‐> 1,92 (+2)

Vara Fem. 1,90 (+15) ‐‐> 2,50 (+10) ‐‐> 3,00 (+5)

Vara Masc. 2,65 (+15) ‐‐> 3,25 (+10) ‐‐> 3,75 (+7) ‐‐> 4,10 (+5)

• O(s) Delegado(s) Técnico(s) podem decidir iniciar a prova a alturas inferiores às indicadas, 
desde que respeitem os incrementos acima referidos e caso seja possível de executar em 
ambos os locais de competição.



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 90 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.



Classificação Coletiva

Pontuam, no máximo, 3 atletas, por clube, por prova, sendo
os restantes, para efeitos coletivos, considerados como
individuais;

As classificações alcançadas no Campeonato Nacional de
Provas Combinadas em Pista Coberta, realizados a 22 de
janeiro de 2023 contam para efeitos coletivos;

Para a classificação coletiva serão pontuados, no máximo, 12
atletas por prova, sendo atribuídos 12 pontos ao primeiro
classificado, 11 ao segundo, e assim sucessivamente até ao,
eventual, 12º classificado que somará 1 ponto.

Coletivamente pontuam clubes que tenham, no mínimo, 3
atletas com marca de qualificação a participar em provas
individuais.

O somatório dos pontos dos atletas definirá a classificação
coletiva. Os casos de empate serão decididos a favor dos
clubes que obtiveram mais primeiros lugares no conjunto das
provas disputadas, se o empate subsistir, aplica-se o mesmo
critério relativamente a segundos lugares e, assim,
sucessivamente;



Classificação Individual

Serão atribuídas medalhas aos atletas classificados nos 3
primeiros lugares em cada disciplina e género;

Só têm direito ao título de campeão individual e respetivo
lugar de honra os atletas com nacionalidade portuguesa ou
estrangeiro que tenha estado filiado na FPA em, pelo menos,
duas épocas.

No final de cada prova os atletas receberão informação sobre
o horário em que se devem apresentar na zona protocolar. É
importante que o horário seja cumprido na integra, com
exceção de impedimentos de força maior que devem ser
comunicados com a brevidade possível.



Esta apresentação não dispensa a leitura do regulamento da competição disponível em
https://fpaportalonline.blob.core.windows.net/portalfpa‐public/2023/01/Reg_PC_2023_CN_S18‐
PCoberta.pdf

Confirmações disponíveis em https://www.fpacompeticoes.pt/1966/competicao

https://fpaportalonline.blob.core.windows.net/portalfpa-public/2023/01/Reg_PC_2023_CN_S18-PCoberta.pdf
https://fpaportalonline.blob.core.windows.net/portalfpa-public/2023/01/Reg_PC_2023_CN_S18-PCoberta.pdf
https://www.fpacompeticoes.pt/1966/competicao


Questões?
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