
 

                          

Torneio de Pista 
 

Data: 16 - 17/01/2021 

 

Local: Pista Complexo Desportivo de Febres 

 

Sábado – 16/01/2021 - 14H45 
    

Programa-horário 

 
Entrada na 

Pista 
Hora Prova Escalão Género Observações 

14H30 14H45 Comprimento Benj/Inf Masc Máximo 21 atletas 

14H45 15H00 Peso  Inf Fem/Masc Máximo 20 atletas 

14H50 15H10 60m Benj/Inf Fem Séries  

15H05 15H25 60m Benj/Inf Masc Séries 

15H20 15H40 800m Ini/Juv Fem Séries 

15H30 15H50 600m Benj/Inf Fem Séries 

15H45 16H00 1500m Jun/Sen Fem Séries 

15H50 16H10 Comprimento Benj/Inf Fem Máximo 21 atletas 

15H55 16H10 600m Benj/Inf Masc Séries  

16H00 16H25 Peso Jun/Sen Masc Máximo 20 atletas 

16H10 16H25 800m Ini/Juv Masc Séries 

16H25 16H40 1500m Jun/Sen Masc Séries 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domingo  Manhã – 17/01/2021 - 09H00 

 

 

Programa-horário 

 
Entrada na 

Pista 
Hora Prova Escalão Género Observações 

08H40 09H00 Comprimento Abs Fem/Masc Máximo 20 atletas 

08H50 09H20 Peso Ini/Juv Fem Máximo 20 atletas 

09H00 09H10 60m Ini Fem Séries  

09H10 09H20 60m Ini Masc Séries  

09H20 09H30 60m Abs Fem Séries 

09H40 09H50 60m Abs Masc Séries 

10H00 10H20 Peso Ini/Juv Masc Máximo 20 atletas 

10H05 10H20 300m Ini/Juv Fem Séries 

10H20 10H35 300m Ini/juv Masc Séries 

10H25 10H45 Comprimento Ini Fem/Masc Máximo 20 atletas 

10H35 10H55 400m Jun/Sen Fem Séries 

10H55 11H10 400m Jun/Sen Masc Series 

11H00 11H20 Peso Jun/Sen Fem Máximo 20 atletas 

11H15 11H25 3000m Abs Fem Séries 

11H30 11H45 3000m Abs Masc Séries 

 
Notas:  

1. Inscrições através do e-mail  geral.adacoimbra2018@gmail.com  até às 13H00 de 13 de Janeiro 

de 2021: 

- Nome de competição; Clube; Data de Nascimento; Prova; Marca. 

- Não serão aceites inscrições após a data/hora acima referida.  

2. A não comparência à hora de entrada na pista, implica a impossibilidade de participação na 

prova.  

3. Entrega do Termo de Responsabilidade à entrada na Pista é obrigatório. 

4. Não haverá prémios. 

5. Participações extras ADAC só nas provas de Corridas. 

6. Na Participação no Salto em Comprimento e Lançamento do Peso (Benj/Inf) será tido em 

consideração o número de atletas filiados por Clube (%). 

7. O Torneio poderá ser Adiado com o agravamento das medidas de confinamento. 
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Normas específicas de cada prova  

 

 

60 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 de SAÍDA do 

estádio.  

300/400 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 de SAÍDA do 

estádio.  

600/800/1500/3000 Metros: 

• A prova será realizada por séries. Em cada série participarão até 12 atletas.  

• 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 de SAÍDA do 

estádio.  

1500/3000 Metros: 

• A prova será realizada por séries. Em cada série participarão até 15 atletas.  

• 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 de SAÍDA do 

estádio.  

 

 

 

 



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 3 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 3 ensaios (Competição) 

 

• Coimbra 06/01/2021 

 

• A Direcção da ADAC 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


