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OLÍMPICO JOVEM DISTRITAL 
 

A Associação de Atletismo de Beja, vai levar a efeito nos dias 18 e 19 de Maio de 
2013, no Complexo Desportivo Fernando Mamede, a Fase Distrital do Torneio 
Olímpico Jovem da Campanha “Viva o Atletismo” da Federação Portuguesa de 
Atletismo, para os escalões de infantis, iniciados e juvenis, juntamente com 
algumas provas extra. 
 
Sábado – 18 de Maio de 2013 
15H00 – CONCENTRAÇÃO 
15H30 – 110 m bar (0,91)   - JUV MASC   
15H40 – 100 m Barr (0,76)   - JUV FEM  
15H40 – Comprimento    - JUV MASC  
15H50 – 60 metros    - INF FEM/MASC  
16H00 – Altura c)     - INIC/FEM + INF FEM 
16H10 – Peso (4 kg)/(7,260kg)  - INIC MASC / Abs Masc (extra)  
16H20 – 80 metros     - INIC FEM   
16H30 – 80 metros     - INIC MASC  
16H40 – 300 metros    - JUV FEM + JUN/SEN FEM (extra) 
16H50 – 300 metros    - JUV MASC + JUN/SEN MASC (extra) 
17H10 – 1.500 m Obstáculos (0,76) - INIC FEM  
17H20 – 1.500 m Obstáculos (0,76) - INIC MASC   
17H20 – Comprimento     - JUV FEM + JUN/SEN FEM/MASC (extra) 
17H20 – Peso (3 kg)     - INIC FEM + INF MASC/FEM 
17H40 – 2.000 m Obstáculos (0,76) - JUV FEM  
17H50 – 2.000 m Obstáculos (0,76) - JUV MASC  
17H50 – Altura d)      - INIC MASC + INF MASC 
18H10 – 3000 m Obstáculos (0,91) - Abs Masc (extra) 
18H20 – 4x80 Metros   - Inic/Masc (extra) 
18H30 – 5000 Marcha a)                 - JUV FEM 
18H30 – 5000 Marcha b)                - JUV MASC 
 
 
a) Pistas 1 a 4    
b) Pistas 5 a 8 
c) Fasquia inicia a 1,00 e sobe de 5 em 5  
d) Fasquia inicia a 1,10 e sobe de 5 em 5 
 
 

Comunicado nº. 28/2013                    15 de Maio de 2013 
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Domingo – 19 de Maio de 2013 
09H00 – CONCENTRAÇÃO 
09H30 – Comprimento e)   - INIC FEM + INF FEM/MASC 
09H30 – 100 m bar (0,84)    - INIC MASC   
09H40 – 80 m bar (0,76)   - INIC FEM   
09H50 – 100 metros    - JUV MASC + JUN/SEN MASC (extra) 
10H00 – 100 metros    - JUV FEM + JUN/SEN FEM (extra) 
10H00 – Peso (5 kg)    - JUV MASC   
10H15 – 3.000 metros    - JUV FEM/MASC + JUN/SEN F/M (extra) 
10H30 – Comprimento f)   - INIC MASC   
10H30 – 1000 metros   - INF FEM/MASC 
10H40 – 1.000 metros    - INIC FEM  
10H50 – 1.000 metros    - INIC MASC  
11H00 – Peso (3 kg)    - JUV FEM   
11H00 – 800 metros    - JUV FEM 
11H15 – 800 metros    - JUV MASC     
11H30 – Triplo Salto g)   - ABS FEM/MASC (extra) 
 
e) Tábua de chamada a 2 m 
f) Tábua de chamada a 3 m 
g) Tábua a 8 e 11 metros, respectivamente. 
Nota: Nos concursos todos os atletas realizam 3 ensaios + 1 para os 6 melhores 
atletas/escalão. 

NORMAS REGULAMENTARES 
1 – Podem participar atletas federados e não federados em representação de 
clubes, escolas ou a título individual. 
2 – Os atletas federados utilizam o dorsal da época. 
3 – As corridas serão disputadas por séries, devendo os atletas indicar o tempo 
que possuem aquando da inscrição para a prova.  
4 – Cada atleta pode participar num máximo de 4 provas no conjunto das duas 
jornadas, e 2 provas no máximo por jornada, respeitando-se o Regulamento 
Geral de Competições (RGC).  
Havendo prova para o seu escalão o atleta de escalão inferior não está 
autorizado a participar em escalão superior. 
5 - Os atletas Iniciados não poderão competir nas provas de Juvenis. 
6 - Na final do Olímpico Jovem os atletas Iniciados que participam nos 1.000 
metros não podem participar nos 1.500m Obstáculos. 
7 - De acordo com o RGC os atletas Iniciados que participem numa corrida ou 
prova de marcha de distância igual ou superior a 250m, não poderão participar 
em mais nenhuma corrida, prova de marcha ou concurso dessa jornada que se 
venha a realizar posteriormente, com a excepção da estafeta de 4x80 metros, 
podendo participar noutras que se realizem antes. 
8 - Ainda de acordo com o RGC, se um atleta estiver a participar num concurso 
que ainda não tenha terminado, e realize uma prova de corrida ou de marcha 
com distância igual ou superior a 250 metros, não poderá continuar a participar 
nesse concurso após a realização da corrida. 
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9 - Os atletas do escalão juvenil que participem em corridas ou provas de marcha 
de distância igual ou superior a 300 metros, não poderão participar 
posteriormente nessa jornada noutra corrida ou prova de marcha ou concurso, 
com excepção de provas de estafeta 4 x 100m. 
10 – Haverá classificação colectiva, 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. 
11 – Prémios: 
Medalhas aos 3 primeiros classificados em cada prova (excepto provas extra). 
Taças às 3 primeiras equipas mais pontuadas. 
12 – Todo o atleta que se apresente em prova sem o dorsal, poderá participar na 
mesma, desde que pague uma quantia mínima de 2,50€ por um dorsal novo, só 
para essa prova, isto porque os dorsais irão conter publicidade e todos os atletas 
deverão utilizá-lo. 
13 – Esta prova servirá de base para efectuar a selecção dos atletas a participar 
na Fase Nacional do Torneio Olímpico Jovem, a realizar nos dias 1 e 2 de Junho 
de 2013, em FATIMA.  
Alertamos os treinadores e atletas para o facto de que se o atleta vencer 
uma prova, não é suficiente para garantir a sua presença na Fase Final do 
Torneio, sendo também necessário que o atleta obtenha os mínimos de 
pontuação, durante a prova ou que já os tenha conseguido antes. 
 
A selecção dos atletas para a fase nacional será da inteira responsabilidade 
da Direcção Técnica Regional. 
 
14 – O presente programa-horário não segue completamente à risca o programa 
da Fase Nacional do Torneio, pelos constrangimentos que a AABeja tem em 
termos de ajuizamento, pelo que se aconselha os treinadores e atletas a 
consultar ambos os regulamentos para não realizarem provas que decorram em 
simultâneo na fase final. 
15 – O não cumprimento do presente regulamento poderá determinar a aplicação 
de sanções por parte da AABeja aos atletas, técnicos ou dirigentes infractores. 
16 – Mínimos de Pontuação 

MÍNIMOS DE PONTUAÇÃO 
INICIADOS JUVENIS 

MASC PROVAS FEM MASC PROVAS FEM 
10,70 80 m 11,55 12,05 100m 13,50 

3.07.00 1.000 m 3.34,00 39,04 300 m 46,04 
5.30,00 1.500 m Obstác 6.30,00 2.11,00 800 m 2.40,00 

sm 4 x 80 m sm 10.08,60 3.000 m 12.50,00 
- 80 m Barreiras 14,45 Sm 4 x 100 m sm 

17,30 100m Barreiras - 7.10,00 2.000m Obstác 8.40,00 
4,95m Comprimento 4,07m 32.20,00 5.000 m Marcha 35.10,00 
1,48m Altura 1,33m - 100m Barreiras 18,80 
8,95m Peso 8,00m 17,87 110 m Barreiras - 

   5,50m Comprimento 4,40m 
   10,25m Peso 8,25m 

      
 
A Associação de Atletismo de Beja 


