Campeonatos Nacionais de Clubes
Final da 1ª, 2ª e 3ª Divisões
As limitações impostas pela COVID‐19 implicam que a realização de competições de atletismo tenha um
conjunto de regras específicas, que pode ser consultado no Programa de Retorno à Competição e nas
Recomendações para Juízes, documentos disponíveis no site oficial da Federação Portuguesa de Atletismo.
As indicações e normas inscritas nesses documentos vão ao encontro e não se sobrepõem às orientações
estipuladas pela Direção Geral da Saúde e pelo Instituto Português do Desporto e Juventude para a utilização
de recintos desportivos e para a realização da prática desportiva.
Com o pressuposto de que a evolução da pandemia em Portugal não será significativamente diferente da
situação atual, e com o intuito de minimizar deslocações, necessidades de alojamento e refeições fora do
local de residência de atletas, treinadores, dirigentes, juízes e pessoal de apoio, os Campeonatos Nacionais
de Sub‐18, Sub‐20, Campeonatos de Portugal e Campeonatos Nacionais de Clubes, serão realizados
simultaneamente em vários locais.
Após realizado o processo de auscultação a atletas, treinadores, clubes e associações de atletismo, a
Federação Portuguesa de Atletismo divulga agora as regras e critérios para organização dos seus
Campeonatos Nacionais.
Apresentação do quadro competitivo
Para determinar os locais para realização dos Campeonatos Nacionais, foi considerada a disponibilidade de
instalação desportiva, do número de juízes e a origem de atletas/clubes inscritos:
Competição

Data da Prova

Data limite
de inscrição

Locais previstos*

Campeonato Nacional de Clubes
(apuramento)

25/07/2020

20/07/2020

Guimarães + Marinha Grande + Lisboa
+ Algarve + Madeira + Açores

Maia e Ramalde + Pombal +
Campeonato Nacional de Sub‐18
01/08/2020
27/07/2020
Vila Real Santo António +
Lisboa + Madeira + Açores
Maia e Ramalde + Pombal +
Campeonato Nacional de Sub‐20
02/08/2020
27/07/2020
Vila Real Santo António +
Lisboa + Madeira + Açores
Braga + Lisboa (Universitário)
+ Madeira (Ribeira Brava)
Campeonatos de Portugal
08/08/2020
03/08/2020
+ São Miguel (Ponta Delgada)
+ Terceira (Angra do Heroísmo)
Guimarães + Vagos + Lisboa (Universitário)
Campeonato Nacional de Clubes (1ª,
15/08/2020
10/08/2020
+ Faro + Ribeira Brava
2ª e 3ª Divisões)
+ São Miguel (Ponta Delgada)
*Em função da evolução da pandemia Covid‐19, do número de atletas e clubes inscritos nas competições, os locais
indicados para a realização dos Campeonatos poderão ser reformulados.

Regras gerais
Para os Campeonatos Nacionais de Clubes 1ª, 2ª e 3ª Divisões, poderão ser excecionalmente autorizadas
participações de atletas numa pista diferente daquela onde os seus colegas de clube estejam a participar.
A possibilidade de alteração será considerada desde que seja manifestada antecipadamente pelos clubes e
a justificação seja aceite pela FPA. A solicitação de alteração do local de competição terá de ser efetuada pelo
responsável técnico do clube até 24h após o términos das inscrições e ser enviada através de correio
eletrónico para lince@fpatletismo.pt, identificando o(s) atleta(s), as provas e o local no qual pretende que
esse(s) atleta(s) participe(m).
A distribuição dos clubes pelas pistas é da responsabilidade da FPA. As inscrições serão efetuadas através da
plataforma Lince e as confirmações serão realizadas online através da plataforma
https://www.portugalathleticsresults.pt/.
As confirmações para o Campeonato Nacional de Clubes são efetuadas pelo responsável técnico designado
pelo clube dentro do horário específico da competição.
Qualquer questão relativa à plataforma de confirmações e resultados, deverá ser enviada para o correio
eletrónico apoio@portugalathleticsresults.pt.
A participação nos campeonatos nacionais é permitida aos utilizadores que assinem e entreguem um
Termo de Responsabilidade Individual aquando do controlo de entrada na pista. No caso dos atletas
menores de 18 anos, esse Termo de Responsabilidade deverá ser assinado pelo encarregado de educação.
Para efeitos de classificação de cada divisão, os resultados obtidos em cada pista serão agrupados numa
única classificação independente, sendo agrupados em 1ª, 2ª e 3ª divisão masculina e feminina.
A entrega de medalhas e prémios dos campeonatos, será realizada posteriormente através da Associação de
Atletismo em que o clube está filiado.

1. NORMAS REGULAMENTARES

1.1. Poderão participar atletas masculinos e femininos dos escalões de sub‐18, sub‐20 e seniores e que se
enquadrem numa das seguintes situações:
a) Sejam Portugueses e estejam filiados numa Associação Distrital;
b) Sejam estrangeiros e estejam filiados numa Associação Distrital ou Regional;
1.2. De acordo com o Regulamento Geral de Competições, os atletas estrangeiros filiados na FPA, poderão
pontuar para o seu clube, até um máximo de 2 por equipa. Os atletas menores de 18 anos não serão
considerados, para este efeito, estrangeiros.
1.3. Os atletas poderão participar no máximo em duas provas no campeonato.
a) Os atletas do escalão sub‐18 e 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.
1.4. Os atletas do escalão sub‐18 poderão participar em todas as provas, com exceção dos 2000 metros
obstáculos masculinos, peso (7,260 Kg) e martelo (7,260 Kg).
1.5. Normas específicas
1.5.1. A Fase Final dos Campeonatos Nacionais de Clubes efetuar‐se‐á num único dia em duas jornadas, uma
da parte da manhã e a outra da parte da tarde, coincidentes para todas as pistas, com a participação da
globalidade dos clubes apurados para cada uma das Divisões, que serão distribuídos – critério da exclusiva
responsabilidade da FPA – pelas pistas de sintético existentes no País, devendo ser utilizado o sistema de
cronometragem automática.
.
1.5.2 Cada clube terá de participar nas disciplinas individuais, obrigatoriamente, com um mínimo de 8 atletas
tanto na competição masculina como na competição feminina.
1.5.3. Cada clube só poderá apresentar 1 atleta por disciplina.
1.5.4. A elaboração das séries/grupos na fase final será da responsabilidade do(s) Delegado(s) Técnico(s), em
coadjuvância com a DTN, tendo em consideração as melhores marcas de cada atleta participante na corrente
época (ar livre ou pista coberta).

3. INSCRIÇÕES
3.1‐ Fase Final
As inscrições deverão ser feitas pelos clubes através da “Plataforma Lince da FPA” nas respetivas áreas de
acesso em https://lince.fpatletismo.pt. Dando cumprimento ao exarado nas “Normas Administrativas” no
início da época, referente a “Inscrições em Competições Nacionais” neste Campeonato não haverá cobrança
de taxas de inscrição de acordo com o divulgado.

3.2‐ Confirmação das inscrições
Os prazos de confirmação de participação por prova, assim como os horários de apresentação na Câmara de
Chamada e o previsto de entrada dos atletas na pista, poderão ser consultados em tabela a publicar
oportunamente em Comunicado específico da Fase Final destes Campeonatos.
As confirmações serão realizadas online através da plataforma https://www.portugalathleticsresults.pt/.
As confirmações do Campeonato Nacional de Clubes são efetuadas pelo clube.
4. CONCURSOS – ESPECIFICIDADES
a) Saltos Verticais
O Delegado Técnico em cada uma das pistas poderá decidir, caso o considere necessário, iniciar cada salto
vertical a uma altura inferior à mencionada na tabela respetiva, desde que se cumpram as Regras relevantes
do Regulamento da World Athletics (WA). O previsto na TR 25.17 (Regra Técnica) da WA não se aplica nesta
Competição Coletiva, no que respeita ao tempo atribuído aos atletas participantes em saltos verticais para
iniciar o seu ensaio, quando apenas estiver 1 atleta em competição, atribuindo‐se neste caso, se se aplicar,
o tempo para ensaios consecutivos.
b) Saltos Horizontais e Lançamentos
Na Fase Final todos os atletas terão direito a 4 ensaios.
5. CLASSIFICAÇÕES

5.1. Nestes Campeonatos apenas existirá classificação coletiva.
5.2. Na Fase Final as 1ª, 2ª e 3ª Divisões serão pontuadas em separado. Serão atribuídos em cada disciplina
8 pontos ao 1.º classificado, 7 ao 2.º, e assim sucessivamente, em cada divisão.
5.3. Sendo a competição disputada em vários locais, a atribuição de pontos será feita em função das marcas
obtidas pelos atletas, não tendo em conta as formas de desempate referidas nos regulamentos da WA. Por
exemplo, para atletas com a mesma marca, o somatório dos pontos alcançados será dividido pelos
participantes envolvidos.
6. CONTROLO DE ENGENHOS

A Organização dos Campeonatos autoriza a utilização de engenhos pessoais, desde que homologados e que
sejam adicionados ao grupo de engenhos já existentes. Assim, os engenhos devem ser entregues na Câmara
de Chamada para verificação até 2 horas antes da hora marcada para o início da prova respetiva. Os engenhos
pessoais aprovados serão colocados nas zonas de lançamentos respetivos e no final de cada prova devem
ser levantados na Câmara de Chamada. Os engenhos não aprovados, também poderão ser levantados na
Câmara de Chamada, após a conclusão da prova.

