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Regulamento do 3º Encontro Kids Athletics do Mondego 

 

A Escola de Atletismo do Mondego / ACDRS de Quinhendros realiza o evento 

3º Encontro Kids Athletics do Mondego 

Com o apoio da SISFOZ e da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, no dia 12 de fevereiro de 

2023, no Pavilhão Municipal de Montemor-o-Velho. 

Localização: 40.182962040931855, -8.671986524291782 

Este evento de carácter lúdico, destinado a crianças entre os 6 e os 10 anos de idade, pretende 

oferecer uma manhã divertida e cheia de ação, realizando tarefas adequadas a esta faixa etária. 

O Kids Athletics é um programa da World Athletics e adotado pela Federação Portuguesa de 

Atletismo, que visa o desenvolvimento da modalidade numa perspetiva mais lúdica e divertida 

menos competitiva e mais social, para crianças destas idades. 

O evento é destinado a crianças federadas, dos escalões benjamins A e B e não federadas que 

queiram experimentar o Atletismo. 

 

Inscrições 

As inscrições podem ser efetuadas na plataforma FPA Competições, para as crianças federadas ou 

por e-mail para a EAM / ACDRS de Quinhendros: escolaatletismomondego@gmail.com , para as 

crianças não federadas, até ao dia 08 de fevereiro. 

 

Recolha de imagens: 

A organização do evento fará recolha de fotos e vídeos para divulgação do evento, nomeadamente 

nas redes sociais. 

 

Contactos: 

EAM / ACDRSQ: escolaatletismomondego@gmail.com; Tlm: 926 602 760 / 937 432 417 

 

mailto:escolaatletismomondego@gmail.com
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Programa-Horário 

Atividade Hora 

Receção aos Participantes 09h30 

Constituição das Equipas 09h45 

Aquecimento 10h00 

Início das Tarefas 10h15 

Fim das Tarefas 11h30 

Distribuição de Lembranças 

 e Agradecimentos 
11h45 

 

A constituição das equipas é independente dos clubes ao qual pertencem as crianças. 

O aquecimento será orientado pelos treinadores da Escola de Atletismo do Mondego, em conjunto 

com os treinadores que acompanham as crianças, que se disponibilizarem para o efeito. 

Por razões logísticas, imprevistas, ou inesperadas, as tarefas previstas podem ser ligeiramente 

alteradas. 

As tarefas a realizar são descritas de seguida. 

 

Tarefas a realizar 

1. Bend Relay com Barreiras 

Procedimento: Realizado em estafetas e disputado por duas equipas em simultâneo. É criado um 

circuito fechado com um segmento de corrida plana e um segundo com barreiras, havendo uma 

zona de transmissão. Todos os membros da equipa estão reunidos junto de área de 10 metros (zona 

transmissão). O primeiro elemento corre até ao cone sinalizador de inversão de sentido da corrida, 

corre em linha reta e passa as barreiras até ao próximo cone, invertendo de novo o sentido até 

concluir o seu percurso com a transmissão do testemunho ao próximo elemento. A transmissão 

deve ser realizada em movimento. O cronometro é ativado quando é dada a partida e é parado 

quando o último participante da equipa cruza a linha de meta (início da zona de transmissão). 

Pontuação: É realizada de acordo com o tempo de chegada da equipa vencedora. As equipas 

seguintes são classificadas de acordo com a sua ordem de tempo. 
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2. Steps Coordenativos 2 – Corre e salta 

Procedimento: Nesta atividade, o objetivo é que cada elemento consiga correr e saltar o mais longe 

possível ao longo de um percurso que irá ter conjuntos de cones, igualmente afastados, onde poderá 

fazer um máximo de 5 apoios entre os mesmos. Haverá 5 níveis de dificuldade, com aumento das 

distâncias entre os cones (de 3 a 7 metros). Cada elemento de equipa tem 2 tentativas em cada 

nível, sendo que para pontuação será contabilizado o melhor nível atingido. 

Pontuação: Os pontos também se distribuem de maneira similar ao nível, ou seja, quanto mais 

elevado o nível, mais pontos ganha. 

Nível 1 – 1 Ponto / Nível 2 – 2 pontos / Nível 3 – 3 pontos / Nível 4 – 4 pontos / Nível 5 – 5 pontos. 

 

3. Lançamento da bola medicinal a partir da posição sentado 

Procedimento: Partindo da posição de sentado, a criança lança a bola medicinal. Repete-se o 

lançamento se cair fora da zona marcada. Cada criança lança duas vezes contando para a pontuação 

o melhor registo individual de cada um. Somam-se os melhores registos individuais de cada criança 

para se encontrar o total no evento. 

Pontuação: O Lançamento é pontuado por zonas. 

Zona 1 – 1 Ponto / Zona 2 – 2 pontos / Zona 3 – 3 pontos / Zona 4 – 4 pontos / Zona 5 – 5 pontos. 

 

4. Pulsação 

Procedimento: Esta atividade consiste num circuito de cerca de 120 metros sem obstáculos em que 

cada equipa começa num ponto do circuito. Todas as equipas partem ao mesmo tempo. Cada 

membro da equipa começa com um cartão que tem que levar de volta à sua equipa, recebendo 

novamente um novo cartão num ponto mais à frente do circuito. No final da prova, serão contados 

os cartões de cada equipa. A corrida terá a duração de 4 minutos. 

Pontuação: A equipa que obter mais cartões recebe a pontuação máxima e a que tiver menos terá a 

pontuação mínima. 

 

Desejos de máxima diversão para todos       


