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NESTA EDIÇÃO

Os oficias de competição são elementos

fulcrais de uma competição, garantindo o

cumprimento das regras, regulamentos e

diretrizes de um evento que se pretende

justo e imparcial. Só existe desporto porque

existem regras que o regulamentam, e são

os oficias os verdadeiros agentes

reguladores que conferem validade às

marcas alcançadas e as tornam oficiais.

O corpo de oficias da Associação de

Atletismo de Lisboa conta, esta época, com

108 juízes, dos 18 aos 76 anos, profissionais

das mais diversas áreas e atividades, juntos

por um interesse, por uma paixão em

comum, o Atletismo. Na globalidade, 33

mulheres e 75 homens garantem, fim-de-

semana após fim de semana, a realização

de competições para todas as idades, desde

os pequenos atletas que aprendem, agora, a

brincar ao atletismo, até às competições

para a elite nacional. Um grupo coeso,

unido e motivado, onde impera a

entreajuda e cooperação!

Esta, que se constitui a primeira edição da

Bandeira Branca, pretende ser o ponto de

encontro do ajuizamento de atletismo

lisboeta, feita por juízes e para juízes e

pensada como forma de formação e

atualização continua dos conhecimentos,

mas também para dar a conhecer o trabalho

deste fantástico grupo de oficiais, que está

em crescendo e que merece ser valorizado.



REGRAS À LUPA
por Jorge Salcedo

A anterior Regra da IAAF 143.2, atual Regra

Técnica 5.2 da World Athletics (WA), sofreu

uns aditamentos pouco significativos na

edição do Manual de 2018/2019, embora já

consequência de alguma polémica que se

tinha iniciado com a utilização, por alguns

atletas, de um determinado modelo do

fabricante Nike.

Posteriormente, e já na fase final de

vigência do mandato de 2015/2019, e

último, do Comité Técnico da IAAF, foi

nomeado um Grupo de Trabalho “exterior”

a este Comité, e que tinha como tarefa

apresentar uma proposta que pudesse

regulamentar, de um modo mais completo,

as características que os sapatos de

competição deveriam cumprir.

No entanto, essa proposta, aprovada pelo

Conselho da WA, teve uma reação negativa

por parte de fabricantes destes sapatos,

por, disseram, não terem sido consultados.

E novo Grupo de Trabalho, também

integrando representantes de fabricantes,

foi constituído, tendo apresentado nova

proposta, aprovada pelo Conselho da WA a 4

de dezembro de 2020.

Neste curto texto, farei um resumo dos

aspetos mais importantes da atual Regra 5.2

para quem tem de a fazer aplicar - que

ainda podem sofrer alterações num futuro

breve e, numa segunda parte, farei algumas

notas sobre como se poderá fazer a gestão

desta Regra. Mais informações sobre esta

Regra podem ser, naturalmente,

consultadas no Manual de Competições da

WA.

A- Aspetos a reter da Regra Técnica 5.2

(indicarei, antes de cada um, o parágrafo

relevante)

5.2- “….Qualquer tipo de sapato tem de

estar razoavelmente disponível para todos ,

cumprindo o espírito de universalidade do

Atletismo” – Não é uma determinação nova,

mas cito-a aqui, considerando a sua

importância.

“Para que este requisito seja cumprido, e

relativamente a qualquer sapato que tenha

sido introduzido após 31 de janeiro de 2020,

a nota de transição abaixo (Nota ii) também

será aplicada.

Qualquer sapato que seja introduzido em ou

após 9 de agosto de 2021 não pode ser

utilizado em competições enquanto não

estiver disponível no âmbito do sistema de

colocação à disposição (pública) dos sapatos

de Atletismo mencionado na Nota ii (a)

abaixo. A utilização de um sapato de

desenvolvimento (definido no parágrafo (f)

abaixo) ou de qualquer outro tipo similar de

sapato está prevista na Nota transitória

(Nota ii).”

5.2.1 –“Um sapato que cumpra os critérios

estabelecidos neste Regra 5 pode ser

personalizado de modo a adaptar-se às

características do pé de um determinado

atleta. No entanto, os sapatos específicos

confecionados por encomenda (ou seja, que

são peças únicas) para se adaptarem às

características do pé de um atleta ou a

outras exigências não são autorizados” –

Também não é uma determinação nova ,

mas importante.



“A presente Regra 5, como se aplica a

sapatos, cobre as Competições

Internacionais e as competições aprovadas

pelas Federações Membros (da WA) onde

tenha sido decidido que as Regas e

Regulamentos da WA se aplicam.” (…)

(f) “Sapato de desenvolvimento”: um sapato

que nunca esteve disponível para compra

mas que um fabricante está em vias de

desenvolver para colocação no mercado e

deseja , antes que o sapato esteja

disponível no mercado , efetuar testes com

os atletas que patrocinam (e que aceitem

testar os sapatos) relativamente a fatores

como a segurança e o desempenho”.

(g) “Os Sapatos de desenvolvimento não

podem ser utilizados nas Competições da

Série Mundial de Atletismo e nos Jogos

Olímpicos.” (…)

(t) “De acordo com as Regras e

Regulamentos da WA, a WA reserva-se o

direito de classificar um resultado como

“não certificado” ou de declarar o resultado

como não válido por não cumprimento da

Regra Técnica 5”.

Parece fácil concluir que esta determinação

está prevista para casos em que o Árbitro

(ou um Júri de Apelo) não tenha decidido

por uma desclassificação. Eu diria, de certo

modo, como a RC 31.14.4 legisla que um

Recorde do Mundo não pode ser homologado

caso a RT 17.3 (violação de pista) tenha sido

infringida sem a correspondente

desclassificação do atleta. Situação esta

que já ocorreu no passado.

Passemos agora à Regra 5.5, que define as

características que a sola de um sapato

deve cumprir.

5.5- (…) “Nota (i): “A espessura da sola será

medida, quando o sapato não está a ser

calçado, em dois lugares: no centro do ante

pé e no centro do tacão do atleta. Esta

espessura corresponderá à distância entre o

ponto superior do interior do sapato e o

ponto inferior do exterior do mesmo que

está em contacto com o solo, incluindo as

características mencionadas no primeiro

parágrafo de 5.5 (ranhuras, sulcos, recortes,

protuberâncias) e qualquer tipo ou forma de

sola interior amovível ou qualquer outro

dispositivo ou inserção. Ver por favor o

esquema (a) abaixo.

Nota (ii): O centro do ante pé do atleta é o

ponto mediano localizado a 75% do

comprimento interno do sapato, medido

desde a parte posterior do sapato, e o

centro do tacão do atleta é o ponto médio

localizado a 12% do comprimento interno do

sapato, igualmente medido desde a parte

posterior do sapato. Ver por favor o

esquema (b) abaixo. (…)

Nota (iii): As espessuras máximas da sola

indicadas na Regra 5 baseiam-se na

espessura da sola de uma amostra padrão

unissexo tamanho Europeu 42. A World

Athletics reconhece que um tamanho

superior pode ter uma sola ligeiramente

mais espessa que a de um sapato de

tamanho padrão da mesma marca e

modelo… Estes aumentos mínimos não

serão tomados em consideração no

momento do estabelecimento da

conformidade relativamente à Regra atual.

“



5.11 – “Caso um atleta não cumpra qualquer

parte desta Regra 5 e:

5.11.1 – Recuse a indicação do Árbitro para

cumprir as Regras:

5.11.2-Participe na competição,

será desclassificado. “

Sendo naturalmente mais do que

aconselhável que um atleta possa ser

avisado, antes do início de uma prova, de

que está em perigo de infringir esta Regra,

temos de ser pragmáticos e aceitar que

haverá situações em que tal não seja

possível. O parágrafo 5.11.2, como outras

determinações desta Regra, permitem ao

Árbitro, mesmo sem este aviso prévio,

desclassificá-lo.

5.12- “Caso um Árbitro tenha suspeitas

razoáveis de que um sapato utilizado por

um atleta numa prova possa não estar

conforme ao texto ou espírito das Regras, o

atleta deverá, a pedido do Árbitro,

entregar-lhe o(s) sapato(s), imediatamente

a seguir ao fim da prova, para controlo por

parte da World Athletics. (Nota: A ver se

este controlo poderá ser feito por terceiros

no futuro)

No entanto, nos casos em que já tenha sido

informado que um sapato não cumpre com o

texto ou espírito das Regras, o Árbitro

respetivo deverá atuar imediatamente de

acordo com a Regra 5.11.”

“5.13- Até novo aviso, e a não ser com base

em acordo escrito específico com origem na

WA, qualquer sapato utilizado em

competição:

5.13.1 – (exceto quando a Regra 5.13.2 se

aplique) não pode conter mais do que uma

placa ou lâmina rígida em fibra de carbono

ou de outro material de características

semelhantes ou produzindo efeitos

semelhantes, independentemente desta

placa se situar a todo o comprimento do

sapato ou em parte desse comprimento, e

5.13.2 – Não pode conter uma placa rígida

suplementar ou outro mecanismo, a não ser

que esta placa ou mecanismo seja

unicamente utilizado para fixar os bicos na

parte inferior do sapato, e

5.13.3- Deve ter uma sola cuja espessura

máxima seja a indicada na tabela seguinte.

DESCOBRE AS DIFERENÇAS
Nestas duas imagens da recordista regional e nacional de lançamento do peso, Auriol 

Dogmo, há 4 diferenças. Achas que consegues encontrá-las?



Prova

Espessura máxima da sola (em 

conformidade com a Regra 

5.5, às Notas (i), (ii) e (iii), e 

aos esquemas (a) e (b) da 

Regra 5.5, e à Regra 5.5.13.3)

Disposição suplementar da 

Regra

Concursos com exceção do 

Triplo Salto 20mm a)

Triplo salto 25mm b)

Corridas de pista incluindo as 

provas de barreiras) até, mas 

excluindo, os 800m

20mm

Relativamente às estafetas, a 

Regra aplica-se à distância da 

secção percorrida por cada 

atleta

Corridas de pista a partir e 

incluindo os 800m (incluindo 

as corridas de obstáculos)

25mm c)

Corta-mato 25mm
Provas em estrada (corridas e 

marcha)
40mm

Provas cobertas pela Regra 

Técnica 5.7
Qualquer espessura

Nota (i): A placa ou lâmina rígida visada na Regra 5.13.1 pode ser constituída por

diferentes partes. No entanto, estas partes devem estar colocadas num mesmo plano e não

em paralelo (quer dizer, não empilhadas umas sobre as outras); elas não se devem

sobrepor. “

a) Aplica-se a todos os lançamentos e aos saltos com exceção do Triplo salto. Para todos

os concursos, a sola, no centro do ante pé não pode ser mais alta que a sola no tacão do

sapato.

b) A sola, no centro do ante pé, não pode ser mais alta que a sola no tacão do sapato.

c) Relativamente às estafetas, a Regra aplica-se à distância percorrida por cada atleta



B- A gestão da Regra Técnica 5 da WA

Relativamente à gestão da Regra 5, tema

em que pensei desde que a primeira versão

das alterações foi conhecida – e

relativamente ao qual troquei opiniões com

alguns (muito poucos 😊) colegas- decidi

contactar um colega e amigo que trabalha

no Departamento de Competições da WA,

perguntando-lhe se na entidade que gere o

Atletismo Mundial já tinha havido alguma

discussão interna sobre como o fazer,

fundamentalmente no que diz respeito à

fase pré-competição. E ele. amavelmente,

enviou-me alguma informação sobre o que

já tinha sido definido, e para já,

relativamente a provas de estrada. Mas

como veremos, as fases referidas também

se terão de aplicar às provas de “pista” e

eventualmente, mas eu diria com muito

mais baixa possibilidade de o fazer, de

corta-mato. E, talvez não por acaso,

coincide com o que já tinha pensado seria o

modo de gerir este tema, e que

naturalmente defendo possa ser o modo de

o fazermos nas competições nacionais. Com

uma óbvia sobrecarga administrativa.

Os mais antigos lembrar-se-ão de que houve

um período em que, pelo menos nas

competições internacionais, os

atletas/equipas tinha de indicar, antes de

cada competição, as marcas de sapatos que

iriam utilizar em cada prova. No caso das

Provas Combinadas era mais usual termos

atletas utilizando sapatos de marcas

diferentes em provas individuais diferentes.

Esta determinação surgiu quando, em

determinadas competições internacionais,

alguns atletas utilizaram sapatos de marcas

diferentes durante a mesma competição,

por terem sido pagos por fabricantes

diferentes para o fazerem. Outros tempos…

Vejamos então o que a WA determina deve

ser feito relativamente a Provas de Estrada

internacionais por ela controladas, mas

como já disse anteriormente, parece-me

que a base dessa gestão deve ser a mesma

em qualquer caso.

1.- Antes da competição

1.1-Comunicação

Contactar os participantes – o que no caso

de competições WA ou Jogos Olímpicos,

significa contactar as equipas destes atletas

– e informá-los do Protocolo a ser seguido.

Incluir neste contacto escrito uma ligação á

página do sítio web da WA onde estão

listados os sapatos já aprovados.

Naturalmente que esta ligação pode ser

substituída pela própria lista, mas dado que

a lista da WA é atualizada periodicamente,

será sempre mais conveniente a consulta

direta da página da WA. Tal dará algum

tempo aos atletas/equipas (nos casos

relevantes aos atletas com os seus

treinadores, Representantes de Atletas e

patrocinadores de equipamento desportivo)

para se assegurarem de que utilizarão

sapatos legais. Todos os sapatos têm de ser

aprovados pela WA.

1.2- Declaração do Sapato

Juntamente com a inscrição, os atletas (ou

equipas) têm de preencher e enviar aos

organizadores um Formulário de Declaração

de Sapatos e uma declaração sobre

compromisso de honra relativamente â

marca e modelo(s) de sapatos que vão

utilizar . Deve notar-se que neste

Formulário há um ponto que obriga o atleta

a aceitar que um eventual controlo de

sapatos pós-prova possa implicar que o

sapato seja cortado.



Os Organizadores deverão verificar se os

sapatos declarados estão incluídos na lista

da WA, e deverão enviar qualquer dúvida à

WA através do e-mail

rules@worldathletics.org .

O objetivo é o de se ser o mais proactivo

possível e clarificar assuntos pendentes

antes da prova de modo a reduzir as

possibilidades de que um sapato tenha de

ser confiscado pelo Árbitro depois da prova.

1.3- Reunião Técnica

Caso uma Reunião Técnica seja realizada,

deve lembrar-se aos atletas ou aos seus

representantes de que devem competir com

os sapatos que foram declarados e

aprovados. Caso os atletas não cumpram

esta determinação poderão ser

desclassificados.

Durante a Reunião Técnica, também se

pode rever o Protocolo que será utilizado

pelo Árbitro caso ele creia que deve

confiscar os sapatos de um atleta para

controlo.

Muito particularmente em competições da

WA, JOs ou da EA, é sempre produzido um

Manual de Equipas, e toda esta informação

deve ser lá incluída. Este tipo de

informação, direi, deve ser incluído nos

Documentos informativos produzidos a nível

nacional.

2-No dia da competição

Caso haja uma dúvida séria quanto aos

sapatos a utilizar por atletas, a posição a

tomar pelo Árbitro será o de permitir ao

atleta competir, e o seu resultado será

mencionado como (Não Certificado- UNC

(‘TR5.5’) ) -UNC é a sigla em Inglês (de

Uncertified) , mas não será má ideia utilizar

a mesma sigla em Portugal – até que o

sapato seja investigado.

Qualquer sapato que não esteja incluído na

lista de sapatos autorizados pode ser

examinado pelo Árbitro (espessuras) para

determinar se cumpre esta parte das

especificações. Apesar da menção ao

Árbitro no documento da WA, creio ser mais

lógico que este controlo seja realizado pela

Direcção Técnica da Competição.

Medir a espessura da sola no local da prova

é um processo complexo, no entanto,

deveria ser possível realizar um conjunto de

medições ao acaso (de acordo com a RT

5.5), após a prova, para uma integridade

adicional da Regra. Sendo esta uma

proposta da WA, confesso que não creio

seja aplicada muitas vezes, a não ser,

eventualmente, em algumas competições de

“top”.

A possibilidade de ter um ou mais juízes a

acompanhar a prova em monitores de TV, o

que é igualmente proposto pela WA, pode

permitir identificar sapatos potencialmente

problemáticos. Eles alertarão o Árbitro,

podendo assim ser determinados os atletas

cujos sapatos devam ser confiscados para

controlo.

Em caso de competições não de estrada, os

elementos das equipas de Partida e os

Juízes de Concurso devem tentar realizar

este controlo, e no caso de casos suspeitos,

de tal informar o Árbitro, que pode

naturalmente ser o elemento da equipa que

identifique os casos suspeitos.

Nota: Aconselha-se que seja disponibilizado

um aparelho que permita a medição rápida

da espessura da sola.

mailto:rules@worldathletics.org


Quando e como confiscar sapatos para

controlo posterior:

a) Quando:

-Se existe uma dúvida razoável de que os

sapatos não cumprem as Regras

-No caso de um Recorde do Mundo (qualquer

atleta que tenha feito uma marca que seja

melhor que o Recorde do Mundo em vigor)

b) Como:

+O Árbitro identifica o Atleta cujos

sapatos devem ser testados após a chegada

+O Árbitro indica a um acompanhante

para ficar com um determinado atleta. O

acompanhante informa o atleta de que os

seus sapatos foram identificados para serem

testados.

+O acompanhante ficará com o atleta

durante todo o tempo que ele necessite

para mudar de sapatos.

+O atleta muda de sapatos num lugar

designado, onde as necessárias condições de

segurança possam ser aplicadas.

+É dado um recibo ao atleta (recibo de

que a WA apresenta um modelo, consultável

na sua página web)

+Os organizadores enviam os sapatos

para a WA para testes extensivos em

laboratório.

Sendo adepto de que devemos aceitar a

evolução tecnológica , também no que aos

sapatos diz respeito - os sapatos de hoje

…ou de “ontem”…são imensamente

diferentes dos do início do Atletismo como

desporto Regulamentado - não posso

discordar de que se incluam no

Regulamente da WA determinadas

limitações , que tenham sido determinadas

por quem tem os conhecimentos científicos

para o fazer, mas também, o que

compreendo, com o “input” (possivelmente

forte…) de fabricantes de material

desportivo, neste caso de sapatos.

Permitam-me citar o atual CEO da WA, Jon

Ridgeon, que como muitos sabem foi um

bom atleta de provas de barreiras,

principalmente de 110m b, mas com uma

carreira que foi muito afetada por lesões, e

por isso curta:

“Ao desenvolver estas regras, estivemos

atentos aos princípios de “fair play” e de

universalidade, mantendo a saúde e a

segurança dos atletas, refletindo o atual

mercado de sapatos nestes desafiantes

tempos económicos , e conseguindo um

amplo consenso com os fabricantes de

sapatos , que são importantes investidores

no nosso Desporto.

Estes tempos de transição dão-nos mais

tempo para desenvolver um conjunto de

regras de trabalho para o longo termo, que

serão introduzidas após os Jogos Olímpicos

de Tóquio, com o objetivo de conseguir um

equilíbrio correto entre inovação, vantagem

competitiva e universalidade.”

Mas creio que pelo menos muitos estarão de

acordo que esta Regra (sensu lato):

a) Implicará um moroso trabalho

administrativo pré-competição.

b) Implicará uma confiança básica de que os

atletas cumprirão o que declararam no

formulário atrás mencionado.

c) Não será, de todo, de fácil

implementação pelos corpos de juízes em

sentido lato, e muito particularmente pelos

Árbitros. Mesmo partindo do princípio de

que b) será a Regra…ou quase.



Com base nalguma experiência

internacional que tenho, não vejo que um

controlo exaustivo de sapatos, ou mesmo…

um mais ou menos breve controlo de

sapatos…. possa ser feito, na maioria dos

casos, numa câmara de chamada, já que

esta operação não será/seria de rápida

realização, já que o objetivo tem sido, e

acredito continuará a ser, o reter os atletas

o menor tempo possível na dita câmara de

chamada. E não é expectável que se pense,

o que não é a ideia atual, em realizar este

controlo já no local de competição, mas

antes das provas, ou pouco à semelhança do

controlo de engenhos pessoais.

E esperar que as equipas de juízes

consigam, preferencialmente com pouca

possibilidade de erro, identificar com

facilidade casos de possível infração à

Regra, muito particularmente no caso das

corridas, antes da partida, é ser-se muito

otimista.

Mas veremos o que a prática nos possa

trazer de ensinamentos.

VERIFICA SE SABES

1. Os sapatos feitos por

encomenda/específicos para um atleta

individual, podem ser utilizados à margem

da nova regra?

2. Em que tipo de competições previstas no

manual técnico da WA é obrigatória a

aplicação desta regra?

3. Em que zonas da sola do sapato deve ser

medida a espessura?

4. Que consequência poderá advir para o

atleta caso se verifique o

incumprimento desta regra?

5. Quais as espessuras máximas das

solas dos sapatos de acordo com a

disciplina em que o atleta compete?

6. Como é aplicado o limite de

espessura da sola nos atletas que

competem em provas de estafeta?

7. Qualquer juiz pode alertar o arbitro

no caso de suspeita de sapatos não

conformes?

8. Que sigla padrão deve ser utilizada

nos resultados de um atleta que se

suspeita ter utilizado sapatos não

conformes até ser obtida a confirmação?

9. Pode, um árbitro, exigir que o atleta

entregue os seus sapatos para avaliação

no caso de suspeita de incumprimento?

10. Quais devem ser os passos a tomar

após ser confiscado um sapato para

controlo?

11. Qual entendes ser o espírito desta

nova regra?



DE DENTRO PARA FORA!

Janeiro foi um mês de realização de

algumas competições de relevo em termos

mundiais e europeus. Apesar dos

constrangimentos causados pela propagação

do vírus SAR-COV2, alguns eventos de

referência foram realizados, com resultados

muito positivos.

DE FORA PARA DENTRO!

O norte-americano Ryan Crouser, atual

campeão olímpico do lançamento do peso,

bateu o recorde do mundo no lançamento

do peso em pista coberta com a marca de

22,82 metros.

Hugues Fabrice Zango fixou um novo

recorde mundial do triplo salto em pista

coberta, ao tornar-se no primeiro saltador

a ultrapassar os 18 metros. O atleta do

Burkina Faso, de 27 anos, chegou aos

18,07 metros.

Imagens World Athletics

Tendo em mente que os oficiais de

atletismo são elementos chave do sucesso

de uma competição, e uma vez que está do

nosso lado a salvaguarda do cumprimento

das normas técnicas, para que um atleta

tenha os seus resultados verdadeiramente

validados, o Conselho de Arbitragem da

Associação de Atletismo de Lisboa lança o

Código de Ética para juízes desta associação

regional de atletismo.

É certo que todos os agentes da

modalidade contam com os oficiais de

competição para agir de forma ética no

exercício das suas funções, com a seriedade

que é implícita à função, este documento

foi criado com o contributo de todos os

juízes da AA Lisboa e que alegremente

vimos finalizado. Esperamos que este código

contribua para que todos, em conjunto,

possamos (ainda mais) valorizar as nossas

competições e o nosso desporto.



DE DENTRO PARA FORA!

TERÇAS TÉCNICAS REGRESSAM EM

FEVEREIRO

Na primavera de 2020 a Associação de

Atletismo de Lisboa lançou um programa

online, semanal, para debater as

questões técnicas do ajuizamento de

atletismo, as Terças Técnicas.

Reconhecidamente uma aposta ganha,

não poderíamos ficar mais orgulhosos

com o regresso desta iniciativa, a realizar

às terças-feiras, de 15 em 15 dias,

estando a primeira agendada para 16 de

fevereiro. Contamos convosco!

OFICIAIS DA AA LISBOA INTEGRAM PAINEIS

NACIONAIS

No seguimento das diversas formações

organizadas pelo Conselho de Arbitragem

da Federação Portuguesa de Atletismo,

nas quais estiveram presentes juízes do

corpo de arbitragem da Associação de

Atletismo de Lisboa, damos os parabéns

aos oficiais Carlos Miranda, Damião

Freitas, Elisabete Simão, José Dias, Luís

Dias, Luís Figueiredo e Teodoro Marújo,

por terem integrado o Painel Nacional de

Formadores na área da arbitragem, a Luís

Figueiredo e Teodoro Marújo que se

juntam a Elisabete Simão e Jorge Salcedo

no Painel de Oficiais Técnicos Nacionais,

a Américo Brito e Bruno Carriço que

integram, respetivamente, os painéis de

grau A e B de Marcha Atlética e a Vânia

Sousa que integrou o Painel de Árbitros

do CA-FPA.

ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE LISBOA COM 

14 NOVOS JUÍZES REGIONAIS

Apesar da pandemia ter condicionado de

forma muito significativa a realização de

eventos desportivos, do qual o atletismo

não foi exceção, e uma boa parte dos juízes

em estágio não ter conseguido efetuar o

número de provas suficiente para atingir a

categoria de juiz regional, damos os nossos

parabéns a Catarina Lourenço, Dúlio

Parreira, Fernando Augusto, Francislaine

Serra, Henrique Vilhena, Joana Lopes, João

Bernardes, João Bicker, José Piçarra,

Manuel Domingues, Susana Silva, Mariana

Montez, Miguel Estevão e Pedro Augusto por

terem entrado em 2021 numa nova

categoria. Damos as boas vindas aos novos

juízes regionais da AA Lisboa.

AURIOL DOGMO COM NOVO RECORDE 

REGIONAL, E NACIONAL!

Aurio Dogmo, atleta do Sporting Clube de

Portugal, alcançou, no passado dia 29 de

janeiro, um novo máximo nacional na

disciplina de lançamento do peso feminino.

Auriol arremessou o engenho de 4kg a 19,65

metros no decorrer do Meeting de

Karslruhe, na Alemanha. Parabéns Auriol!

FELIZ ANIVERSÁRIO

Não podemos festejar juntos, por conta do

momento difícil que atravessamos, mas

deixamos os parabéns aos oficiais do corpo

de arbitragem da Associação de Atletismo

de Lisboa que completaram mais uma volta

ao sol no mês de janeiro!

Augusto Reis João Bicker

Catarina Lourenço Joaquim Pereira

Celina Rodrigues Mário Gomes

Francislaine Serra Mário Estevão

João Bernardes Paulo Hermezilha



CRUZADEX

1 – Nº de passagens na vala de água nos 

2000m obstáculos;

2 – Mês da fundação da AA Lisboa

3 - Cidade onde a primeira participação 

portuguesa nos Mundiais de Atletismo;

4 - Quantos clubes filiados tem a AA 

Lisboa? “sessenta e …”;

5 – Apelido do juiz mais graduado da AA 

Lisboa;

6 – Abreviatura utilizada para indicar que 

um atleta não terminou;

7 – Ano de realização dos Mundiais Indoor 

em Lisboa;

8 – Objeto que permite avisar os atletas 

que entraram na última volta;

9 – Número de Instalações de Atletismo da 

cidade de Lisboa;

10 - Número de juízes internacionais da 

AA Lisboa;

11 – Disciplina na qual Portugal alcançou o 

seu primeiro Ouro Olímpico;

12 – Quantos Presidentes teve a AA 

Lisboa? Trinta e …



SOPA DE LETRAS
Descobre as 16 palavras escondidas no meio da sopa de letras 

Bandeira    

Cartão

Fasquia

Linha

Obstáculo

Postes

Saltos

Vara

Barreira    

Disco

Gaiola

Meio-fundo

Partida

Régua

Triplo

Vento

CHECKLIST
O que não devemos esquecer quando somos nomeados para provas realizadas no inverno

2 canetas

1 lápis afiado

chapéu de chuva

casaco inverno / impermeável 

calçado apropriado

(avaliar a necessidade de botas de 

borracha)

Boné (ajuda a afastar a chuva 

dos olhos)

1 ou 2 sacos plásticos 

Muda de roupa e sapatos

Não esquecer o material recorrente e que deve sempre estar presente em todas as 

competições.



SOLUÇÕES
Confere as soluções dos desafios lançados nesta edição 

Verifica se sabes
1. Não, os sapatos confecionados por

encomenda /peças únicas não são

autorizados.

2. Esta regra está em vigor em todas

Competições Internacionais e as

competições aprovadas pelas

Federações Membros (da WA) onde

tenha sido decidido que as Regas e

Regulamentos da WA se aplicam.

3. No centro do ante pé e no centro

do tacão do atleta.

4. Desclassificação

5. ver tabela

6. Aplica-se a distância percorrida por

cada atleta individualmente.

7. Pode e deve.

8. UNC (Não certificado).

9. Sim.

10. Os passos devem passar por: 1. o

Árbitro, diretamente ou por

indicação de outro juiz, identifica o

atleta; 2. O atleta será informado e

é nomeado um acompanhante para

ficar com o atleta; 3. O

acompanhante ficará sempre com o

atleta até que o mesmo troque de

sapatos; 4. O atleta muda de

sapatos em local próprio; 5. É dado

um recibo ao atleta; 6. Os sapatos

serão testados em laboratório para

aferição.

Descobre as diferenças 

1 – Cor do peso

2 – Número do dorsal

3 – Cor da pulseira

4 – Publicidade na camisola

Cruzadex

1 – cinco

2 – maio

3 – Helsínquia

4 – sete

5 – Salcedo

6 – dnf

7 – dois mil e um

8 - sino

9 – quatro

10 – quatro

11 – maratona

12- três 

Sopa de letras

GRUPO EDITORIAL

Elisabete Simão

João Bicker

José Manuel Francisco

Sérgio Graça

Vânia Sousa

DESIGN

Damião Freitas


