
CLDE BRAGA 

Coordenação Local do Desporto Escolar 

ATLETISMO 

 

XXIII TORNEIO INTER-ESCOLAS EM PISTA COBERTA 

 

Braga, 20 de janeiro de 2017 

 

1 - INTRODUCÃO 

A Coordenação Local do Desporto Escolar e a Associação de Atletismo de Braga, com a 

colaboração do CFD de Atletismo Gonçalo Sampaio e do CFD de Atletismo de 

Famalicão vão levar a efeito, pelo 23º ano consecutivo, mais uma edição deste Torneio. 

 

2 - DESTINATÁRIOS 

Esta atividade é dirigida a todas as escolas da DSRN – Norte, quer estejam federados 

ou não e que integrem os escalões de INFANTIS (A+B) e INICIADOS, masculinos e 

femininos, que para o presente ano letivo correspondam etariamente aos alunos 

nascidos em 2008/2006 - 2005/2004 e 2003/2002 respetivamente. 

 

3 - OBJETIVOS 

 

● Promover o intercâmbio entre Escola e o Meio. 

● Rentabilizar estruturas e recursos. 

● Promover a sociabilização dos jovens. 

● Promover o equilíbrio afetivo e emocional dos jovens. 

● Proporcionar o maior número de vivências motoras e uma "cultura desportiva" 

básica, que permita ao futuro adulto uma prática desportiva regular na 

modalidade da sua eleição. 

● Divulgar a modalidade e aumentar o número de praticantes de atletismo. 

 

4 - ORGANIZAÇÃO 

 

Atividade é desenvolvida em 3 fases: 

 

1ª Fase - Apuramento a nível de Escola. 

2ª Fase - A realizar na Escola ou na Pista Sintética do Palácio de Exposições e 

Desportos de Braga 

Data limite: 11 de janeiro de 2017 

3ª Fase (Final) - A realizar na Pista Sintética do Palácio de Exposições e Desportos de 

Braga, no dia 20 de janeiro (6ªFeira) de 2017, com início às 10:00 Horas. 
  



4.1 - DESENVOLVIMENTO 

 

Na 1ª fase, a forma de apuramento ficará ao critério do Grupo de Ed. Física/Clube 

Desporto Escolar. 

No entanto e como sugestão propomos que cada Professor realize o conjunto de 

provas nas suas turmas e que depois da seriação de todas as turmas, se selecionem os 

12 melhores alunos em cada prova, por escalão/sexo. 

 

Na 2ª fase, os alunos selecionados competirão entre si, ficando apurados para a fase 

final, os dois primeiros classificados em cada prova. 

 

Esta fase poderá ser realizada na Escola ou na Pista Sintética do Palácio de Exposições 

e Desportos de Braga. Caso optem por esta última, devem as Escolas contactar o Prof. 

Miguel Caldas (DTR da AAB - telemóvel 961338556) a fim de se proceder à marcação 

da data de realização e para esclarecer o tipo de apoio a prestar. 

 

Na 3ª fase - Fase Final - Cada Escola poderá apresentar no máximo dois alunos por 

prova. Esta realizar-se-á na Pista Sintética do Palácio de Exposições e Desportos de 

Braga. 

 

5 - PROVAS 

 

O conjunto de provas a efetuar será: 

 

INFANTIS – MASC/FEM INICIADOS – MASC/FEM. 

 

60 METROS 60 METROS 

1000 METROS 1000 METROS 

SALTO EM ALTURA SALTO EM COMPRIMENTO 

SALTO EM COMPRIMENTO SALTO EM ALTURA 

LANÇAMENTO DO PESO LANÇAMENTO DO PESO 

Em relação aos escalões, os pesos deverão ter as seguintes caraterísticas: 

 

2 Kg - INFANTIS FEMININOS 

3 Kg - INFANTIS MASCULINOS 

3 Kg - INICIADOS FEMININOS 

4 Kg - INICIADOS MASCULINOS 

 

 

  



6 - REGULAMENTO 

a) - Nas provas de lançamento do peso e de salto em comprimento, todos os atletas 

efetuarão três ensaios. 

 

b) - Cada aluno poderá participar em duas provas desde que não sejam as duas 

"corridas". 

 

c) Falsas partidas – (De acordo com a nova atualização do Regulamento do 

Desporto Escolar (2013-2017), no ponto 2.4.1.4 (pág. 10) cada aluno pode fazer 

uma falsa partida sem ocorrer desclassificação. 

 

d) Cada Escola só poderá apresentar uma equipa em cada escalão e sexo. 

 

7 - CLASSIFICAÇÕES 

 

7.1 - Na fase final haverá apenas classificação individual. 

 

8 - PRÉMIOS 

 

Individuais: Medalhas aos três primeiros classificados em cada prova. 

 

9 - INSCRIÇÕES 

 

As inscrições dos alunos participantes deverão ser enviadas por correio eletrónico para 

o Gabinete de Desporto Escolar (CLDE Braga) até ao dia 13 de janeiro de 2017, 

em ficheiro próprio que se anexa, para os seguintes endereços: 

luis.covas@dgeste.mec.pt ou emanuel.brandao@dgeste.mec.pt. Deverão referir o nome 

da escola no ficheiro com as inscrições. 
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