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CAMPEONATO DISTRITAL DE INFANTIS 
CAMPEONATO DISTRITAL DE JUVENIS 

 

A Associação de Atletismo de Beja, com o apoio logístico da Câmara Municipal de 

Beja, vai realizar no dia 19 de Junho de 2021 no Complexo Desportivo Fernando 

Mamede em Beja, o Campeonato Distrital de Infantis e o Campeonato Distrital 

de Juvenis, com o seguinte e programa-horário: 

16H00 CONCENTRAÇÃO 

16H30 COMPRIMENTO JUV MASC/FEM (sector 1) 

16H30 ALTURA JUV MASC/FEM 

16H30 60M/BARR (0.76) INF FEM 

16H40 60M/BARR (0.76) INF MASC 

16H50 100M/BARR (0.76) JUV FEM 

17H00 110M/BARR (0.91) JUV MASC 

17H15 60 METROS INF FEM 

17H25 60 METROS INF MASC 

17H30 COMPRIMENTO INF MASC/FEM (sector 2) 

17H30 PESO (3KG/2KG; 5KG/3KG) INF e JUV MASC/FEM 

17H35 100 METROS JUV FEM 

17H45 100 METROS JUV MASC 

18H00 150 METROS INF FEM 

18H10 150 METROS INF MASC 

18H20 DARDO (500g/400g;500g/700g) INF e JUV MASC/FEM 

19H00 200 METROS JUV FEM 

19H10 200 METROS JUV MASC 

19H20 1.000 METROS INF MASC/FEM 

19H35 1.500 METROS JUV MASC/FEM 

19H50 4X60 METROS INF MASC/FEM 

20H00 4X100 METROS JUV MASC/FEM 
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Altura – Inf Masc/Fem inicia-se a 1.00m e sobe de 5 em 5 cms. 

Altura – Juv/Fem inicia-se a 1.00 e Juv/Masc a 1.20, subindo de 5 em 5 cms 

 
Normas Regulamentares: 
 

CAMPEONATO DISTRITAL DE INFANTIS 

1 – Só podem participar atletas federados no Campeonato Distrital de Infantis.  
 

NOTA: No programa do Campeonato de Juvenis, os atletas Juniores e 
Séniores podem participar como extras, devendo a sua inscrição ser 
solicitada por e-mail para atletismo.beja@gmail.com, até ao dia limite das 
inscrições. 
 

2 – Só os atletas do escalão Benjamins B de último ano (2010) que se encontrem 

federados, poderão participar em conjunto com os atletas Infantis. 

3 – Os atletas Infantis podem participar em 2 provas + estafeta, respeitando-se o 

RGC. 

4 – Os atletas Infantis que participem numa corrida de distância igual ou superior 

a 150 metros não podem participar em mais nenhuma corrida que se dispute 

posteriormente nessa jornada com excepção da estafeta de 4x60 metros, 

podendo participar nas que se disputem antes, desde que sejam de distância 

inferior. 

5 – No entanto os atletas que participem numa prova de corrida ou de marcha 

com distância igual ou superior a 600 metros, não podem participar em mais 

nenhuma provam (marcha, concurso ou corrida, incluindo a estafeta de 4x60 

metros) que se dispute posteriormente nessa jornada, podendo participar em 

provas que se disputem antes, desde que contrarie o ponto anterior. 

6 – No caso do atleta Infantil estar a participar num concurso que ainda não tenha 

terminado e se desloque para participar numa prova de corrida ou de marcha 

com distância igual ou superior a 600 metros, não poderá continuar a participar 

nesse concurso após a realização dessa prova. 

7 – Nos concursos, os atletas têm direito a 3 ensaios para todos os atletas + 1 

ensaio para os 4 melhores classificados. 

8 – Para a classificação colectiva contam os 8 primeiros classificados em cada 

prova, pontuando o 1º. com 8 pontos, o 2º. com 7 e assim sucessivamente até ao 

8º. que pontua 1 ponto. 
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9 – Prémios - Medalhas aos 3 primeiros classificados; Taça à 1ª equipa Masc e 

Fem. 

CAMPEONATO DISTRITAL DE JUVENIS 

1 - Para o Campeonato Distrital de Juvenis, só poderão participar atletas 

federados.  

Os atletas iniciados podem participar em todas as provas, excepto nos 2000 

M/Obstáculos e 3.000 metros. 

2 - Os atletas Juvenis podem participar em 2 provas + estafeta, respeitando-se o 

RGC. 

3 - Os atletas iniciados que participem em corridas ou provas de marcha de 

distância igual ou superior a 250 metros, não podem participar noutra corrida, 

prova de marcha ou concurso dessa jornada que se venha a realizar 

posteriormente, mas podem participar na estafeta. 

4 - Os atletas do escalão juvenil que participem em corridas de distância igual ou 

superior a 300 metros, não poderão participar posteriormente nessa jornada 

noutra corrida, prova de marcha ou concurso, mas podem participar na estafeta. 

5 - Nos concursos, os atletas têm direito a 3 ensaios para todos os atletas, e + 1 

ensaio para os 4 melhores classificados. 

6 - Para a classificação colectiva contam os 8 primeiros classificados em cada 

prova, pontuando o 1º. com 8 pontos, o 2º. com 7 e assim sucessivamente até ao 

8º. que pontua 1 ponto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – 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 17.06.2021.  
 
As confirmações serão realizadas on-line e estarão disponíveis entre as 12:00 
horas do dia 18, 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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8 – Prémios: Medalhas aos 3 primeiros classificados; Taça à 1ª equipa Masc e 

Fem. 

9 – Procedimento para Autorização de Participação em Competições da 
AABEJA 
A participação nas competições da Associação de Atletismo de Beja está sujeita 
a vários procedimentos, nomeadamente: 

 Inscrição dentro da data-limite de inscrição; 
 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; 
 O Plano de Contingência deverá ser respeitado por todos os elementos 

que forem autorizados a entrar na área da competição.  
 

Nota: O programa horário poderá sofrer alterações, em função do número de 
juízes disponíveis no dia da competição e das inscrições realizadas. 
 

 
Director Competição – Gonçalo Cruz 
Director de Reunião – Eduardo Camacho 

 
A Associação de Atletismo de Beja 
 
 
 


