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CAMPEONATOS DISTRITAIS DE INICIADOS e 
JUNIORES 

A Associação de Atletismo de Beja, com o apoio logístico da Câmara Municipal de 
Beja, vai realizar no dia 12 de Junho de 2021 no Complexo Desportivo Fernando 
Mamede, os Campeonatos Distritais de Iniciados e Juniores. 
 

Sábado – 12 de Junho de 2021 – Beja 

16H00 CONCENTRAÇÃO 

16H30 Altura* Inic/Fem e Jun/Fem 

16H30 Peso* (4kg/3kg; 6kg/4kg) Inic e Jun Masc/Fem 

16H30 80M/Barr(0.76) Inic/Fem 

16H40 100M/Barr (0.84) Inic/Masc 

16H50 100M/Barr (0.84) Jun/Fem 

17H00 110M/Barr (1.00) Jun/Masc 

17H15 80 Metros Inic/Fem 

17H20 Comprimento* Inic e Jun Masc/Fem 

17H20 Altura Inic e Jun Masc/Fem 

17H25 80 Metros Inic/Masc 

17H35 100 Metros Jun/Fem 

17H45 100 Metros Jun/Masc 

18H00 Dardo (600g/500g; 800g/600g) Inic e Jun Masc/Fem 

19H00 250 Metros Inic/Fem 

19H10 250 Metros Inic/Masc 

19H20 200 Metros Jun/Fem 

19H30 200 Metros Jun/Masc 

19H40 800 Metros Inic e Jun Masc/Fem 

19H50 4x80 Metros Inic Masc/Fem 

20H00 4x200 Metros Jun Masc/Fem 

*com a possibilidade de abrir dois sectores. 
 
Altura – Inic Fem - início a 1,00m e sobe de 5 em 5 cm; Juv Fem – Inicio a 1,20 e 
sobe de 5 em 5 cm 
Altura – Inic Masc – inicio a 1,15 e sobe de 5 em 5 cm; Jun Masc – início a 1,30 e 
sobe de 5 em 5 cm 
  

REGULAMENTO 
1 – Podem participar atletas federados. 
 
2 – No Campeonato Distrital de Iniciados, podem participar atletas Infantis e 
Iniciados, cumprindo-se o Regulamento Geral de Competições. 
No Campeonato Distrital de Juniores, podem participar atletas Juvenis e Juniores, 
cumprindo-se o Regulamento Geral de Competições. 
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3 – A tábua de chamada no comprimento será decidida em reunião técnica no 
inicio da competição sendo dada preferência à de 3m. 
 
4 – Cada atleta pode participar em 2 provas + estafeta. 
No Comprimento e Lançamentos todos os atletas realizam 3 ensaios + 1 para os 
4 melhores. 
 
5 – Os atletas Iniciados que participem na corrida de 250 metros ou superior, não 
podem participar noutras corridas que se realizem após a realização desta, não 
poderão continuar a participar em concursos (total ou parte). 
Os atletas do escalão juvenil que participem em corridas de distância igual ou 
superior a 300 metros, não poderão participar depois noutra corrida ou concurso. 
 
6 – Haverá classificação colectiva para os respectivos campeonatos de Iniciados 
e Juniores, contando os 8 primeiros classificados em cada prova. O 1º 
classificado pontua 8 pontos, o 2º classificado 7 pontos, … até ao 8º classificado 
que pontua 1 ponto. 
 
7 – Prémios: 
Campeonato Distrital de Iniciados e Juniores: 

- Medalhas aos 3 primeiros classificados de cada escalão/prova 
- Taça à 1ª equipa Masc e Fem, em separado. 
 
8 – A INSCRIÇÃO EM COMPETIÇÃO IMPLICA O CONHECIMENTO E 

ACEITAÇÃO DO RISCO DE SAÚDE INERENTE À PARTICIPAÇÃO, SENDO A 

DECISÃO TOMADA EM CONSCIÊNCIA PELO PRÓPRIO ATLETA OU SEU 

REPRESENTANTE LEGAL (através da assinatura do termo de 

responsabilidade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – Procedimento para Autorização de Participação em Competições da 

AABEJA 

A participação nas competições da Associação de Atletismo de Beja está sujeita 

9 – INSCRIÇÕES: Devem ser feitas pelos clubes ou atletas individuais através 

da plataforma https://fpacompeticoes.pt impreterivelmente até às 23:59 horas da 

quinta-feira, dia 10.06.2021.  

 

As confirmações serão realizadas on-line e estarão disponíveis entre as 12:00 

horas do dia 11, sexta-feira e terminam 1Hora antes do início da actividade 

em https://fpacompeticoes.pt/ sendo necessário que cada clube ou atleta faça 

o seu login para o efeito. Os atletas poderão também fazer a confirmação da sua 

prova através do seu número de documento de identificação. 

Os clubes que ainda não possuem as credenciais de acesso a esta plataforma 

deverão enviar os seguintes dados: sigla, nome e email do responsável do clube 

para fpacompeticoes@fpatletismo.pt. 
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a vários procedimentos, nomeadamente: 

 Inscrição dentro da data-limite de inscrição; 

 As inscrições são validadas em função das respetivas cotas; 

 As inscrições finais, serão devidamente publicadas com antecedência; 

 Não são aceites inscrições, após a data-limite de inscrição; 

 Não são aceites inscrições no dia da prova; 

 Não são aceites inscrições à hora; 

 Obrigatoriedade de assinar o Termo de Responsabilidade, tanto para 

atletas menores ou maiores de 18 anos; 

 O Clube deve enviar obrigatoriamente o formulário de equipa com os 

dados completos de todos os participantes por e-mail até à véspera da 

competição para a Associação. 

 Apenas será autorizada a entrada na área de competição, dos elementos 

constantes no formulário da equipa; 

 O Plano de Contingência deverá ser respeitado por todos os elementos 

que forem autorizados a entrar na área da competição.  

 

Documentos Anexos 

 Plano de Contingência da AABeja 

 Formulário de Equipa 

 Termo de Responsabilidade. 

Nota: O programa horário poderá sofrer alterações, em função do número de 

juízes disponíveis no dia da competição e das inscrições realizadas. 

 

 

Director de Competição – Gonçalo Cruz 
Director de Reunião – Eduardo Camacho 
 

A Associação de Atletismo de Beja 


