
                                                                        
 

Meeting Cidade de Coimbra 

Mário Rui Ferreira 
 

Data: 30/01/2021 

Local: Pista de Atletismo Estádio Cidade de Coimbra 

 

Programa-horário 

 
Entrada na 

Pista 
Hora Prova Escalão Género Observações 

15H30 16H00 Comprimento Absolutos Fem. 6 Atletas – 4 Ensaios 

15H35 16H00 Peso  Absolutos Mas. 6 Atletas – 4 Ensaios  

15H45 16H00 60m Absolutos Fem. Eliminatória A - 8 Atletas 

15H55 16H10 60m Absolutos Fem. Eliminatória B - 8 Atletas 

16H05 16H20 60m Absolutos Mas. Eliminatória A - 8 Atletas 

16h15 16H30 60m Absolutos Mas. Eliminatória B - 8 Atletas 

16H20 16H45 Comprimento Absolutos Mas. 6 Atletas – 4 Ensaios 

16H25 16H45 Peso  Absolutos Fem. 6 Atletas – 4 Ensaios  

16H45 17H00 300m Absolutos Fem. Serie A - 8 Atletas 

16H55 17H10 300m Absolutos Fem. Serie B - 8 Atletas 

17H05 17H20 300m Absolutos Mas. Serie A - 8 Atletas 

17H15 17H30 300m Absolutos Mas. Serie B - 8 Atletas 

17H20 16H10 60m Absolutos Fem. FINAL 

17H20 17H40 Dardo Absolutos Fem. 6 Atletas – 4 Ensaios  

17H25 17H40 60m Absolutos Fem. FINAL 

17H30 18H00 Altura Absolutos Mas. 8 Atletas 

17H35 17H50 60m Absolutos Mas. FINAL 

17H45 18H00 1500m Absolutos Fem. 16 Atletas 

17H50 18H10 Dardo Absolutos Mas. 6 Atletas – 4 Ensaios 

18H00 18H15 1500m Absolutos Mas. 14 Atletas 

 



                                                                        
 

 

Normas de Segurança 

 

1. No Meeting Cidade de Coimbra - Mário Rui Ferreira participarão apenas atletas convidados pela 

Câmara Municipal de Coimbra e pela Associação Distrital de Atletismo de Coimbra. 

2. As normas da Competição respeita o Programa de Retorno à Competição elaborado pela 

Federação Portuguesa de Atletismo e as orientações 030/2020 e 036/2020. 

3. Apenas poderão participar nas competições os atletas que assinem um termo de 

responsabilidade. No caso dos atletas menores de 18 anos esse termo deverá ser assinado pelo 

encarregado de educação.  

4. O aquecimento para a competição será feito fora do Estádio Cidade de Coimbra, de forma 

individual e evitando ajuntamentos. Após entrarem na pista, os atletas poderão fazer o 

aquecimento específico.  

5. A entrada na pista será feita pela Porta ao lado da Porta VIP, sendo a saída efetuada pelo Portão 

da Maratona. Haverá elementos afetos à organização a controlar as entradas e saídas da pista.  

6. No momento da entrada na pista os atletas deverão usar máscara, higienizar as mãos, entregar 

o termo de responsabilidade devidamente preenchido, preencher a folha de registo com o seu 

nome e contacto telefónico, recebendo de imediato o Dorsal de Competição. Quem não trouxer 

máscara, o termo de responsabilidade não será autorizado a entrar na pista. 

7. Será medida a temperatura a todas as pessoas que entrem na pista e serão impedidas de entrar 

aquelas que tenham uma temperatura superior a 38º ou qualquer outra sintomatologia 

associada ao COVID19. Não será feito qualquer registo da temperatura tirada às pessoas.  

8. Os horários das provas serão desfasados para evitar que os atletas entrem todos ao mesmo 

tempo na pista. 

9. Não será permitida a entrada de público. Apenas poderão entrar na pista os atletas e os 

Treinadores dos atletas que vão competir. 

10. Na pista, todos os elementos afetos à organização, Atletas e os treinadores dos atletas deverão 

usar máscara. Os treinadores deverão manter-se nos setores destinados para cada prova.  

11. Assim que entrarem na pista, os atletas deverão dirigir-se imediatamente para o local da pista 

onde decorrerá a sua prova. Ao longo desse trajeto deverão usar máscara. Junto ao local de 

partida poderão deixar os seus pertences.  

12. Os resultados da competição apenas serão disponibilizados on-line, no site da ADAC.  

13. A não comparência à hora de entrada na pista, implicará a impossibilidade de participação na 

prova.  

14. Não haverá prémios. 

 

 

 

 

 

 



                                                                        
 

 

Normas específicas de cada prova  

 

60 Metros:  

• A prova será realizada por eliminatórias. Em cada eliminatória participarão 8 atletas. 

• As 8 melhores marcas apuram os finalistas.   

• Os blocos de partida e a zona contígua à linha de partida (local onde os atletas tocam o chão 

na posição de partida) deverão ser desinfetados após a realização de cada prova.  

• Após o final da prova, os atletas devem procurar manter-se afastados uns dos outros, 

reforçando a distância de segurança. Após recuperarem do esforço, deverão recolher os seus 

pertences e sair pelo Portão da Maratona - SAÍDA do Estádio.  

300 Metros:  
• A prova será realizada por séries. Em cada série participarão 8 atletas.  

• Os blocos de partida e a zona contígua à linha de partida (local onde os atletas tocam o chão 

na posição de partida) deverão ser desinfetados após a realização de cada prova.  

• Após o final da prova, os atletas devem procurar manter-se afastados uns dos outros, 

reforçando a distância de segurança, e evitar a proximidade com treinadores e juízes. Após 

recuperarem do esforço, deverão recolher os seus pertences e sair pelo Portão da Maratona 

- SAÍDA do Estádio.  

1500 Metros: 

• A prova será realizada por séries. Em cada série participarão até 14 atletas.  

• Após o final da prova, os atletas devem procurar manter-se afastados uns dos outros, 

reforçando a distância de segurança. Após recuperarem do esforço, deverão recolher os seus 

pertences e sair pelo Portão da Maratona - SAÍDA do Estádio.  

Salto em Altura:  

• Os colchões e postes devem ser desinfetados antes da prova.  

• O colchão será coberto por um plástico impermeável para uma melhor higienização.  

• Entre ensaios de atletas diferentes, os colchões devem ser limpos com uma solução 

desinfetante.   

• Sempre que um atleta realize um salto nulo e queira voltar a tentar passar a fasquia a essa 

altura, deverá fazê-lo imediatamente a seguir, saltando o atleta seguinte apenas quando o atleta 

em questão tiver transposto a fasquia ou feito 3 saltos nulos.  

• A fasquia deve ser desinfetada sempre que seja tocada por um atleta e não seja o mesmo a 

efetuar o salto subsequente na competição. O mesmo procedimento será aplicado no 

aquecimento caso se opte pela utilização de elástico. Os postes e seus apoios também deverão 

ser alvo de desinfeção sempre que tocados por um atleta e não seja o mesmo a efetuar o salto 

subsequente na competição.   

• Cada atleta terá uma zona própria para aguardar entre os ensaios, que deverá salvaguardar 

uma distância de dois metros para os outros atletas.  

 

 



                                                                        
 

Lançamento do Peso:  

• Não sendo possível disponibilizar engenhos para todos os atletas, os mesmos serão 

higienizados por um elemento da organização após cada lançamento.    

• A ADAC não fornecerá magnésio, pelo que os atletas devem ser portadores deste material 

se o quiserem utilizar. Este material não poderá ser partilhado.   

• Cada atleta terá uma zona própria para aguardar entre os ensaios, que deverá salvaguardar 

uma distância de dois metros para os outros utilizadores. Quando estiverem nesta zona, os 

atletas deverão utilizar a sua máscara.  

• Aquecimento 2 ensaios. 

• Cada atleta terá direito a 4 ensaios (Competição).  

 

Salto em Comprimento:  

• A areia deverá ser desinfetada antes da prova.  

• Entre ensaios de atletas diferentes, a areia deve ser desinfetada e remexida.   

• Após cada salto, o atleta deverá desinfetar as mãos com uma solução de base alcoólica 

disponibilizada pela organização.  

• Cada atleta terá uma zona própria para aguardar entre os ensaios, que deverá salvaguardar 

uma distância de dois metros para os outros utilizadores. Quando estiverem nesta zona, os 

atletas deverão utilizar a sua máscara.  

• Aquecimento 2 ensaios 

• Cada atleta terá direito a 4 ensaios (Competição) 

 

Coimbra 06/01/2021 

      A Direcção da ADAC 

 

 



                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        
 

 



                                                                        
 

 


