CENTRO DE ATLETISMO
DO PORTO

EDIÇÃO 2020
PROGRAMA E MANUAL
DE PROCEDIMENTOS

ORGANIZAÇÃO

OBJETIVO



Centro de Atletismo do Porto,



Câmara Municipal do Porto – Ágora - Cultura e Desporto, E.M.;



Promoção da pista de atletismo do Parque desportivo de Ramalde;



Promoção da prática desportiva.

DATA

5 de outubro de 2020

LOCAL



Parque Desportivo de Ramalde.

MODELO



Competição de pista destinada aos escalões de formação (Benjamins a Juvenis)

DESIGNAÇÃO



Meeting Atletismo Porto 2020.



Face à situação de pandemia provocada pelo COVID19 a edição de 2020 ficará limitada ao

LOGOTIPO

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

número máximo de 250 atletas e será realizado em dupla jornada (150 atletas na jornada da
manhã e 100 na jornada da tarde.

PRÉMIOS

SUPORTE FINANCEIRO



Atribuição de medalhas e t-shirts alusivas ao evento a todos os participantes;



Atribuição de troféus aos três primeiros classificados de cada prova.



Lanche para todos os participantes.



Apoio da Câmara Municipal do Porto – Ágora - Cultura e Desporto, E.M.;



Patrocinadores - O CAP procurará, dentro do universo dos patrocinadores que já apoiam a Corrida
Portucale, encontrar apoio no financiamento dos prémios.

PRINCIPAIS DESPESAS



Arbitragem e pessoal auxiliar de pista;

DA ORGANIZAÇAO



T-shirts, medalhas e troféus;



Lanche para todos os participantes



Som e speeker.

CALENDÁRIO DE PROVAS
JORNADA DA MANHÃ
GENERO

PROVA

PROVA

PROVA

Benjamins A

Femininos

50m

Arremesso Bola

500 metros

Benjamins A

Masculinos

50m

Arremesso Bola

500 metros

Benjamins B

Femininos

60 m

Arremesso Bola

600 metros

Benjamins B

Masculinos

60 m

Arremesso Bola

600 metros

Infantis

Femininos

60 m

Peso

Martelo

600 metros

Infantis

Masculinos

60 m

Peso

Disco

600 metros

ESCALÃO

PROVA

JORNADA DA TARDE
ESCALÃO

GENERO

PROVA

PROVA

PROVA

PROVA

PROVA
1000 metros

Iniciados

Femininos 60 metros

60 metros barreiras

Salto em Altura

PROVA
Martelo

Iniciados

Masculinos 60 metros

60 metros barreiras

Salto em Altura

Martelo

1000 metros

Juvenis

Femininos 60 metros

60 metros barreiras

Salto em Comprimento

Disco

1000 metros

Juvenis

Masculinos 60 metros

60 metros barreiras

Salto em Comprimento

Disco

1000 metros

PROGRAMA-HORÁRIO
JORNADA DA MANHÃ
HORA
9:30

PROVA

ESCALÃO

GÉNERO

OBSERV.

60 metros

Infantis

Fem.

séries

Arremesso de bola

Benjamins A/B

Mas

3 ensaios – sector norte

Arremesso de bola

Benjamins A/B

Fem.

3 ensaios – sector sul

Martelo 2 kg

Infantis

Fem.

3+3 ensaios

Peso 3 kg
9:45

Infantis

Masc.

3 ensaios

60 metros

10:00

Infantis

Masc.

Séries

60 metros

10:15

Benjamins B

Fem.

Séries

60 metros

10:30

Benjamins B

Masc.

Séries

50 metros

10:45

Benjamins A

Fem.

Séries

50 metros

Benjamins A

Masc.

Séries

Disco 750

Infantis

Mas

3+3 Ensaios

Peso 2 ks

Infantis

Fem.

3 ensaios

600 metros

Infantis

Fem.

Séries

11:25

600 metros
600 metros

Infantis

Masc.

Séries

11:35

Benjamins B

Fem.

Séries

600 metros

Benjamins B

Masc.

Séries

500 metros

Benjamins A

Fem.

Séries

500 metros

Benjamins A

Masc.

Séries

11:00
11:15

11:45
12:00

JORNADA DA TARDE
HORA
15:00

PROVA

ESCALÃO

GÉNERO

OBSERV.

60 metros barreiras

Iniciados

Fem

Séries

Salto em Altura

Iniciados

Fem.

Salto em Comprimento

Juvenis

Masc

Disco
15:15

Juvenis

Mas / Fem

3+3 ensaios

60 metros barreiras

15:30

Iniciados

Masc

Séries

60 metros barreiras

15:45

Juvenis

Fem

Séries

60 metros barreiras

16:00

Juvenis

Masc

Séries

1000 metros

16:15

Iniciados

Fem

Séries

1000 metros

16:30

Iniciados

Masc

Séries

1000 metros

Juvenis

Fem

Séries

Salto em Altura

Iniciados

Masc

Salto em Comprimento

Juvenis

Fem.

Martelo
16:45

Iniciados

Mas./ Fem.

3+3 ensaios

1000 metros

17:00

Juvenis

Masc

Séries

60 metros

17:15

Iniciados

Fem

Séries

60 metros

Iniciados

Masc

Séries

60 metros

Juvenis

Fem

Séries

60 metros

Juvenis

Masc

Séries

17:30
17:45

REGULAMENTO

O Meeting de Atletismo do Porto 2020 destina-se a atletas em representação de clubes filiados na
A.A.Porto, noutras Associações, ou ainda a clubes convidados pela organização, dos escalões de Benjamins A e
B, Infantis, Iniciados e Juvenis.
a)

Os atletas apenas poderão competir nas provas destinadas ao respectivo escalão;

b)

Os atletas apenas poderão participar no máximo em 2 provas.

c)

Nas provas de Velocidade, será aplicada a regra das falsas partidas para os escalões jovens.
Deste modo, os atletas apenas serão desclassificados à 2ª falsa partida.

d)

Nas provas de lançamentos dos escalões de infantis, iniciados e juvenis o número de ensaios
poderá ser reduzido face ao número de atletas inscritos;

e)

Os atletas Benjamins que estiverem a participar na prova de arremesso de bola podem realizar a
provas dos 50 metros ou 60 metros e regressar ao concurso;

f)

Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados de cada prova, por escalão e género.

g)

Haverá prémio de presença para todos os participantes;

h)

À organização reserva-se o direito de solicitar aos atletas a apresentação do Bilhete de
Identidade ou Cédula Pessoal para confirmação do ano de nascimento, pelo que os atletas
deverão fazer-se acompanhar dos respetivos documentos identificativos;

i)

A inscrição no evento implica o conhecimento e a aceitação das normas determinadas pela
organização;

j)

No restante respeitar-se-á o descrito no Regulamento Geral de Competições da FPA;

k)

O prazo para as inscrições termina às 23:00 horas do dia 30 de Setembro;

l)

As inscrições serão limitadas a 150 atletas na jornada da manhã e a 100 atletas na jornada da
tarde;

m) As inscrições devem ser confirmadas, com 50 minutos de antecedência de cada prova;
n)

Todos os atletas deverão apresentar no dia do evento o termo de responsabilidade, Sendo
obrigatório a entrega deste documento em prejuízo da não participação na competição;

o)

Apenas terão acesso às instalações do Parque Desportivo de Ramalde 1 diretor e 1 técnico por
cada 10 atletas confirmados, por clube.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

NORMAS ESPECIAIS - COVID 19
ACESSO ÀS INSTALAÇÕES
- PARQUE DESPORTIVO DE RAMALDE  O acesso às instalações do Parque Desportivo de Ramalde será permitido apenas para os
atletas, treinadores, juízes, elementos da organização e outros agentes devidamente
autorizados e credenciados;
 A confirmação da presença dos atletas no evento será efetuada à entrada das instalações
Desportivas, por parte dos elementos da arbitragem;
 Todos os intervenientes ao aceder às instalações do Parque Desportivo de Ramalde serão
sujeitos à medição da temperatura corporal, higienização das mãos e terão
obrigatoriamente que usar máscara ou viseira;
 Recomenda-se a todos os intervenientes que durante a realização do evento mantenham o
distanciamento social, etiqueta respiratória e a higienização das mãos, conforme
recomendação da DGS.
 Todos os clubes terão uma área destinada na bancada, devidamente identificada e onde os
treinadores e atletas deverão permanecer sempre que não estiverem em competição.
 Na bancada será obrigatório o uso de máscara para todos os intervenientes que aí se
encontrarem.
 Não haverá balneários, pelo que os atletas deverão chegar já equipados.

ACESSO AO LOCAL DA COMPETIÇÃO
- PISTA DE ATLETISMO E SETOR DE LANÇAMENTOS  O acesso ao local de cada prova apenas será permitido aos atletas, treinadores (apenas nas
provas destinadas a atletas benjamins e infantis, num máximo de três treinadores por
clube), juízes, elementos da organização e outros agentes devidamente autorizados e
credenciados.
 O acesso e regresso das competições de pista far-se-á por entradas e saídas distintas, pelo
que não haverá cruzamento de atletas entre as diversas competições;
 O acesso e regresso às competições de lançamentos far-se-á por entradas e saídas
distintas, pelo que não haverá cruzamento de atletas entre as diversas competições;
 O acesso e abandono da bancada far-se-á por entradas e saídas distintas, pelo que não
haverá cruzamento entre os diversos agentes;
 A câmara de chamada para as provas de pista será efetuada na entrada designada para o
efeito e os atletas serão devidamente acompanhados por elementos da organização até ao
local da partida e no final da prova, desde a saída da pista até à entrada da bancada.

LOCAL DE AQUECIMENTO PARA A COMPETIÇÃO
O aquecimento dos atletas para a competição será efetuado fora da pista de atletismo, em
área devidamente identificada

PROCEDIMENTOS EM COMPETIÇÃO
50 / 60 METROS

 Os atletas deverão permanecer junto à câmara de chamada. Após a chamada efetuada pelo
elemento da arbitragem, os 6 atletas serão devidamente acompanhados por elementos da
organização até ao local da partida e no final da prova, desde a saída da pista até ao acesso
à bancada.
 Os blocos de partida serão higienizados entre as partidas das diversas séries.
 No local da prova haverá solução alcoólica para a higienização das mãos pelos atletas.
60 METROS BARREIRAS

 Os atletas deverão permanecer junto à câmara de chamada. Após a chamada efetuada pelo
elemento da arbitragem, os 6 atletas serão devidamente acompanhados por elementos da
organização até ao local da partida e no final da prova, desde a saída da pista até ao acesso
à bancada.
 Os blocos de partida e as barreiras serão higienizados entre as partidas das diversas séries.
 No local da prova haverá solução alcoólica para a higienização das mãos pelos atletas.
500 / 600 / 1000 METROS

 Os atletas deverão permanecer junto à câmara de chamada. Após a chamada efetuada pelo
elemento da arbitragem serão devidamente acompanhados por elementos da organização
até ao local da partida e no final da prova, desde a saída da pista até ao acesso à bancada.
 No local da prova haverá solução alcoólica para a higienização das mãos pelos atletas.
SALTO EM COMPRIMENTO

 Os atletas deverão aguardar, antes de serem chamados para cada ensaio em local
devidamente identificado e deverão manter o distanciamento social necessário.
 A caixa de areia será higienizada após a realização de cada ensaio.
 No local do concurso haverá solução alcoólica para a higienização das mãos pelos atletas.
 No final do concurso serão encaminhados por elementos da organização para a saída de
acesso à bancada.

 O acompanhamento dos atletas no trajecto entre o local da competição e a bancada
deverá ser efetuada com o acompanhamento do respectivos treinadores e/ou com o apoio
de pessoal da organização.
SALTO EM ALTURA

 Os atletas deverão aguardar, antes de serem chamados para cada ensaio em local
devidamente identificado e deverão manter o distanciamento social necessário.
 O colchão de saltos será higienizado após a realização de cada ensaio.
 No local do concurso haverá solução alcoólica para a higienização das mãos pelos atletas.
 No final do concurso serão encaminhados por elementos da organização para a saída de
acesso à bancada.
 O acompanhamento dos atletas no trajecto entre o local da competição e a bancada
deverá ser efetuada com o acompanhamento do respectivos treinadores e/ou com o apoio
de pessoal da organização.
ARREMESSO DE BOLA

 Os engenhos serão devidamente higienizados antes de serem entregues aos atletas na
altura de cada ensaio;
 Os atletas deverão aguardar, antes de serem chamados para cada ensaio em local
devidamente identificado e separados por uma distância de 1,5 metros entre si.
 No local do concurso haverá solução alcoólica para a higienização das mãos pelos atletas.
 No final do concurso serão encaminhados por elementos da organização para a saída de
acesso à bancada.
 O acompanhamento dos atletas no trajecto entre a saída para bancada e a entrada na
mesma deverá será efetuada com o acompanhamento do respectivos treinadores e/ou com
o apoio de pessoal da organização.
LANÇAMENTO DO PESO

 Os engenhos serão devidamente higienizados antes de serem entregues aos atletas na
altura de cada ensaio;
 Os atletas deverão aguardar, antes de serem chamados para cada ensaio em local
devidamente identificado e deverão manter o distanciamento social necessário.
 No local do concurso haverá solução alcoólica para a higienização das mãos pelos atletas.
 No final do concurso serão encaminhados por elementos da organização para a saída de
acesso à bancada.

 O acompanhamento dos atletas no trajecto entre o local da competição e a bancada
deverá ser efetuada com o acompanhamento do respectivos treinadores e/ou com o apoio
de pessoal da organização.
LANÇAMENTO DO DISCO

 Os engenhos serão devidamente higienizados antes de serem entregues aos atletas na
altura de cada ensaio;
 Os atletas deverão aguardar, antes de serem chamados para cada ensaio em local
devidamente identificado e deverão manter o distanciamento social necessário.
 No local do concurso haverá solução alcoólica para a higienização das mãos pelos atletas.
 No final do concurso serão encaminhados por elementos da organização para a saída de
acesso à bancada.
 O acompanhamento dos atletas no trajecto entre o local da competição e a bancada
deverá ser efetuada com o acompanhamento do respectivos treinadores e/ou com o apoio
de pessoal da organização.
LANÇAMENTO DO MARTELO

 Os engenhos serão devidamente higienizados antes de serem entregues aos atletas na
altura de cada ensaio;
 Os atletas deverão aguardar, antes de serem chamados para cada ensaio em local
devidamente identificado e deverão manter o distanciamento social necessário.
 No local do concurso haverá solução alcoólica para a higienização das mãos pelos atletas.
 No final do concurso serão encaminhados por elementos da organização para a saída de
acesso à bancada.
 O acompanhamento dos atletas no trajecto entre o local da competição e a bancada
deverá ser efetuada com o acompanhamento do respectivos treinadores e/ou com o apoio
de pessoal da organização.

IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS COM
DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA

Entrada de acesso ao Parque Desportivo de Ramalde
Entrada de acesso à bancada
Saída da bancada
Local de abandono da pista
Partida das provas de 50 metros / 60 metros e 60 metros barreiras
Partida das provas de 500 metros / 600 metros e 1000 metros
Local norte e sul do arremesso de bola
Local do salto em comprimento
Local do salto em altura

IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE ACESSO

INSTALAÇÕES PARQUE DESPORTIVO DE RAMALDE

SETOR DE LANÇAMENTOS

Entrada de acesso ao sector de lançamentos
Saída do sector de lançamentos
Área destinada aos atletas

DISTRIBUIÇÃO DAS EQUIPAS NA BANCADA

PISTA DE ATLETISMO

Entrada de acesso à pista
Saída da pista
Entrada de acesso à bancada

