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AGENDA

NESTA EDIÇÃO

. Estamos a terminar o ano de 2021, o

primeiro ano de vida da nossa Bandeira Branca.

2021 foi um ano repleto de coisas boas, de

novidades, de inovação, de conhecimento e

realização. Muitos projetos arrancaram, ainda

que alguns estejam a dar pequenos passos de

cada vez.

Mas foi, também, um ano de perda.

Perdemos amigos, companheiros de fim-de-

semana, companheiros de viagem, companheiros

de uma vida…

Dentro do grupo, novas amizades se

constroem e velhas amizades se solidificam.

Cada vez mais impera o espírito de equipa e

uma união inabalável.

É o atletismo que nos une e a amizade e

companheirismo que nos mantêm.

Esta é uma edição para agradecer, a
todos e cada um de vocês. Festas Felizes.



REGRAS À LUPA
por Jorge Salcedo

Algumas notas sobre as alterações às

Regras de Competição e Técnicas aprovadas pelo

Conselho da World Athletics durante 2021.

Com data de entrada em vigor a 1 de

novembro de 2021, foram aprovadas pelo Conselho

da World Athletics durante o corrente ano,

algumas alterações às Regras de Competição e

Técnicas. Abordarei neste número as mais

relevantes para a nossa atividade como Juízes de

Atletismo.

Regra de Competição 18.3

Na redação anterior, era referido que o

relevante Árbitro de Provas de Pista tinha poder

de decisão sobre quaisquer factos relacionados

com as partidas, caso não concordasse com as

decisões tomadas pela equipa de partidas.

A alteração aprovada tem como objetivo

transmitir o que já era uma realidade.

Que este poder recai no denominado

Árbitro de Partidas, a não ser que um não tenha

sido nomeado, e antão nesse caso será o “Árbitro

relevante” – usualmente o Árbitro de Provas de

Pista – que intervirá quando e se necessário. (esta

clarificação também foi integrada na RT 8.4.1).

Regra de Competição 18.5

Esta Regra determina que um Árbitro pode

desclassificar um atleta por motivos puramente

disciplinares, mas também quando infrinja

determinadas Regras que eram consideradas por

puramente técnicas.

Aqui tratou-se apenas de uma correção à

referência de uma dessas Regra. A referência à

Regra Técnica 54.7.4 era incorreta e deveria ser a

54.7.6, que aborda os casos em que um atleta,

numa prova de Marcha, depois de ser

desclassificado por incorreções no modo de

progressão, não abandona a pista ou percurso

(ainda removendo o seu dorsal nas provas em

estrada).

Regra de Competição 19.4

Foi incluída a possibilidade de a validade

ou não de um ensaio nos concursos ser expressa,

em alternativa à amostragem uma bandeira

branca ou vermelha, por uma indicação visual

alternativa aprovada. Foram feitas

“experiências”, por exemplo, em Tóquio, com

luzes nos postes, embora não como forma

alternativa, mas supletiva, embora não me

pareça que tenha funcionado muito bem, pela

dificuldade em ver as luzes em condições de

forte luminosidade. Dificuldade que, acredito,

possa ser ultrapassada.

Regra de Competição 25.4

Foi adicionada, em texto verde, uma

clarificação relativamente ao significado de

DNS.

Será então considerado como DNS um atleta

que:

a) Após o seu nome ter sido incluído numa

Lista de Partida para qualquer prova, não

se apresente na Câmara de chamadas de

modo a participar naquela prova;

b) Tendo passado pela Câmara de chamadas,

não realize qualquer ensaio num concurso

ou não tente realizar uma partida numa

corrida ou prova de marcha, ou;

c) Caso a Regra Técnica 39.10 se aplique

(atleta participando numa Prova

Combinada e que não tente partir numa

corrida ou realizar um ensaio num

concurso).

Em nota à margem, é possível que a clarificação

b) mude …talvez brevemente…



Regra Técnica 5.4 (também na RT 41.3)

Foi adicionada à Regra, que menciona

características e dimensões dos bicos dos sapatos,

que os fabricantes da pista ou os responsáveis da

instalação desportiva podem proibir a utilização de

certos formatos dos bicos, e de tal devem ser

informados os atletas.

Regra Técnica 6.2 (Nota)

Nesta Regra relativa a “Assistência”, é

determinado que uma desclassificação sem

advertência prévia também é possível quando seja

infringida a Regra 6.3.6, ou seja, quando um atleta

recebe apoio de outro atleta que lhe permita

continuar a sua progressão numa corrida ou prova

de marcha.

Regra Técnica 7.2

Trata-se apenas de uma clarificação, com a

adição na frase que refere que um atleta

desclassificado numa determinada prova por

motivos disciplinares (RT 18.5) não poderá

participar noutras provas futuras em que esteja

inscrito, que tal inclui voltas futuras da prova em

que foi desclassificado.

Regra Técnica 7.3

Esta foi uma alteração importante, no

meu ponto de vista, e que muda um articulado

que não teria sentido.

Até agora, e durante pouco tempo,

dizíamos, relativamente a desclassificações por

motivos disciplinares em provas de estafetas, que

o que se passava numa estafeta “morria” na

estafeta. Não continuará a ser assim.

Caso o comportamento de um ou mais

componentes da equipa de estafetas for

considerado grave, a RT 18.5 pode ser-lhes

aplicada, com as consequências aplicáveis.

Regra Técnica 16.10

É determinado que um Juiz de Partida ou

um seu Auxiliar, para além de assinalarem uma

falsa partida com um tiro de pistola, também o

poderão fazer com um sinal audível adequado.

Regra Técnica 17.2.2 (novo texto a verde)

É feita uma clarificação, necessária, ou

talvez não, do que é um empurrão

/acotovelamento.

É então dito que deve ser entendido como

um contacto físico, numa ou mais ocasiões, com

um ou mais atletas, e que resulte numa vantagem

injusta para o infrator, ou que lhes cause (aos

outros atletas) ferimento / lesão ou dano.



Regras Técnicas 17.4.3 e 17.4.4

Creio poder dizer que estas alterações

foram as mais significativas, por alterarem uma

filosofia regulamentar clássica.

Passam a ser consideradas como exceções à

Regra 17.3 (casos de violação de pista), ou seja,

não levando a desclassificação, os casos em que :

a) um atleta, numa corrida em corredores

separados (ou na parte da corrida que se realize

em corredores separados), toque uma vez, em

curva, no rebordo ou linha à sua esquerda;

b) um atleta, numa corrida “à corda”, ou na

parte da prova corrida “à corda”, toque uma vez,

em curva, no rebordo ou linha à sua esquerda, ou

para além do rebordo/linha. Como sempre, desde

que o atleta não ganhe vantagem material, e

nenhum outro atleta seja empurrado ou obstruído.

A vantagem material será normalmente

expressa, mesmo num caso em que o atleta seja

empurrado por outro para o interior da pista, pelo

aproveitar a ocasião para ultrapassar um outro

atleta por dentro. Neste caso, é aceitável que um

atleta que seja empurrado para o interior da pista

faça mais do que um contacto com este interior

até conseguir voltar à pista sem que daí resulte

uma desclassificação, mas sempre desde que a

ultrapassagem por dentro de outro(s) atleta (s)

não ocorra, ou não seja claro que o atleta não se

esforçou para voltar à pista rapidamente.

De notar, eu diria que seguindo a filosofia

já conhecida do salto em comprimento e do triplo

salto (relativamente ao momento da chamada),

que se considera que o atleta está a tocar na linha

(ou rebordo) desde que apenas uma parte do

sapato/pé toque a linha/rebordo.

Caso uma prova se realize em várias

voltas, uma infração como definida em a) e b) -

RTs 17.4.3 e 17.4.4 respetivamente- só pode ser

feita uma vez durante todas as voltas por um

determinado atleta. Uma segunda infração levará

à desclassificação do atleta, tenha ela sido

realizada na mesma volta ou em diferentes voltas

da prova.

No caso das provas de estafeta, qualquer

segundo toque, seja realizado pelo mesmo atleta

ou não, na mesma volta ou não, levará à

desclassificação da equipa.



Regra de Competição 31.14.4

Introduzo esta Regra aqui e não na

sequência padrão que utilizei neste texto, por ter

sentido abordá-la depois da abordagem às Regras

17.4.3 e 17.4.4.

E isto porque se tornou, creio eu,

necessário, adaptar esta Regra ao que iria ser/foi

aprovado relativamente às Regras anteriormente

mencionadas.

Assim sendo, o ter sido aceite que o referido

em 17.4.3 e 17.4.4 fosse considerado uma exceção

ao que leva (levava) à desclassificação por se pisar

uma linha à sua esquerda (ou rebordo) numa curva,

obrigou a ter de alterar a Regra 31.14.4, que dizia

que uma performance não poderia ser ratificada

como Recorde Mundial, quando fosse descoberto

que um atleta , mesmo não tendo sido

desclassificado , teria infringido a Regra 17.3. E fui

testemunha de situações destas, que foram

apresentadas em tempos ao Comité Técnico da

IAAF para apreciação.

Por isso, a Regra foi adaptada, permitindo a

ratificação de um Recorde do mundo desde que o

que as Regras 17.3.3 ou 17.4.4 cobrem tenha sido

um facto.

Regra Técnica 22.6.2

Tentou-se tornar mais clara a menção de

que parte da perna determina uma

desclassificação, caso um atleta derrube ou

desloque uma barreira com esta parte do corpo.

Note-se que não houve qualquer alteração ao

espírito da Regra.

Assim, temos agora que um atleta será

desclassificado quando derrube ou desloque

qualquer barreira com as mãos, com o corpo ou

com a parte frontal da perna de “ataque”.

Vem a seguir uma melhor determinação,

espera-se, desta parte frontal. Que vem assim

determinada como sendo a face anterior da perna

de ataque, desde o alto da coxa até à

extremidade do pé. Para evitar qualquer

ambiguidade, isto não inclui a planta do pé ou o

calcanhar.

Regra Técnica 25.6

Foi acrescentada uma clarificação, que por

ter sido mal lida por vários, levantou dúvidas

nesses vários.

Na verdade, o novo texto a verde apenas

diz o que já era uma Regra.

Ou seja, que se num concurso horizontal

tivermos mais de 8 atletas a (realmente)

competir, apenas os 8 melhores atletas ao fim dos

3 primeiros ensaios, naturalmente com pelo menos

um ensaio válido, terão direito aos 3 ensaios

finais. Estamos a falar de concursos seguindo a

Regra básica de 3 + 3 ensaios.

Isto significa que nesta situação, se não

houver 8 atletas com marca nos primeiros 3

ensaios, só os que têm esse registo válido terão

acesso aos 3 últimos.

Como exemplo … pouco provável - se

tivermos 10 atletas a competir, e só 3 tiverem

pelo menos um ensaio válido, só estes 3 terão

direito aos 3 ensaios finais.

Se tivermos 8 ou menos atletas a competir,

todos terão direito aos 6 ensaios, mesmo que ,

exagerando ainda mais, nenhum tenha um ensaio

válido.



Regra Técnica 25.16

Uma nova clarificação, relativa a provas de

qualificação nos saltos verticais.

Sendo verdade que no texto da Regra é

referido que os atletas devem (“must” na versão

Inglesa) saltar até à altura de qualificação, foi

sempre entendido - mas não por todos - que um

atleta poderia prescindir de uma ou mais alturas,

quando o desejasse. Agora está claro que assim é,

devendo naturalmente prestar informação sobre

este seu desejo ao juiz relevante, normalmente o

Secretário da prova.

Regra Técnica 32.6

Nova clarificação que explica que o aro dos

círculos deve ser pintado de branco na sua face

superior e interior.

Regra Técnica 32.13

Duas clarificações, de novo em texto verde,

sendo que a segunda já deveria ter sido feita há

…algum…tempo.

A primeira tem a ver com o facto de que um

atleta pode entrar num círculo de lançamentos

para realizar o seu lançamento por onde o desejar,

incluindo pela parte anterior, e no caso do

lançamento do peso, pisando (ou não) a antepara.

A segunda, mais necessária como antecipei

atrás, tem a ver com a definição de posição

estacionária.

A posição estacionária significa que um

atleta, depois de entrar no círculo, e antes de

iniciar o ensaio, adota uma posição na qual ambos

os pés estão, simultaneamente, em contacto firme

dentro do círculo com a superfície do mesmo, não

havendo qualquer contacto com o topo do aro ou

com o terreno exterior ao círculo. Este contacto

deve ser suficientemente longo para poder ser

visível pelos juízes. Não é necessário que os braços,

mãos ou quaisquer outras partes do corpo estejam

imóveis.

Regra Técnica 32.14 (Nota)

Clarificações introduzidas quer no corpo

da Regra quer no texto verde.

A primeira determinando que um ensaio;

a) será nulo se o Disco ou a cabeça do Martelo

bater na parte mais distante da gaiola

(lado esquerdo para um atleta dextro e

lado direto para um canhoto, quando

estamos de frente para a zona de queda)

após o atleta ter lançado;

b) não será considerado nulo se o disco ou a

cabeça do martelo bater na parte mais

próxima da gaiola (lado direito para um

atleta dextro e lado esquerdo para um

atleta canhoto) após o atleta ter lançado,

desde que caia no sector fora dos limites

da gaiola e desde que nenhuma outra

Regra seja infringida, incluindo a RT 32.10

(desta Regra podemos inferir que os

engenhos vão ter de cair numa zona em

que seja visível uma marca após a queda

do engenho).

A segunda determinando que os limites

da gaiola, para este efeito, serão definidos como

a fronteira formada pela gaiola e pelas portas da

mesma, quando em posição, completadas por

uma linha recta imaginária, desenhada entre o

fim da gaiola/portas mais próxima do sector de

queda.



“Revelar“ um início

Atletismo…porquê?

Quem tem filhos sabe, quem não tem

por certo vai perceber aquilo que eu digo.

Passavam poucos dias do mês de setembro de

2019, mais um dia, mais um fim de semana e

vemo-nos mais uma vez confrontados com as

tarefas extracurriculares e sociais dos nossos

filhos. Ora uma festa de anos, ora uma saída à

noite ora uma prova de atletismo. Cá vamos nós

pai ou mãe em socorro de quem nos é tudo.

Assim é comigo, uma filha socialmente

bem integrada e, por conseguinte, mil e um

ofício para realizar. É necessário levar, buscar

ou ficar a aguardar, enfim satisfazer o

solicitado.

Um destes o Atletismo.

Depois de muitas idas para o estádio

Universitário, estádio 1º de Maio, Car, pista

Moniz Pereira, entre outros, fazendo de

motorista e depois espectador, depois de muito

esperar…temos que procurar alternativas e

como se costuma dizer “se não consegues

vencer o melhor é juntarmo-nos”, e assim foi.

Surgiu a notícia de abertura de concurso para

juiz regional.

Eu, sem historial na modalidade, em

termos federativos, praticante ocasional,

desportista de fim de semana, mas adepto

fervoroso de provas de atletismo,

nomeadamente de grandes eventos nacionais e

internacionais.

Perante a necessidade e a ocasião, foi

um pequeno passo. Inscrição na respetiva

formação.

Tenho que confessar que fui para esta

formação sem grandes expectativas, pois tinha

a perfeita noção que o meu quotidiano não se

enquadrava com as exigências que o ser Juiz

acarretava. Mas fui!

Surpreendeu-me desde o primeiro dia,

desde a receção, ao grupo, passando pela

descoberta de algumas regras de atletismos que

na minha ignorância pensava não existirem. Vi

um grupo, de pessoas essencialmente jovens a

querer aprender e alguns a querer compreender

algumas regras que os poderiam ajudar no dia a

dia pois eram atletas. Um corpo docente

empenhado, comunicativo e interativo tornando

os dias de formação cativantes onde não era

necessário olhar para o relógio. Adorei. Logo

aqui dei por mim a pensar qual seria a minha

nota final, um sinal que me surpreendia pois no

início sem expectativas e agora já preocupado

com a nota final. Era claramente um sinal de

que eu queria continuar.

Depois, divulgada a nota, que me escuso

a divulgar, mas razoável, mais um passo fora

dado, restava-me agora passar à ação, foi

rápido.

Primeira convocatória, primeiro dia,

primeira ansiedade, primeiro receio e medo de

errar. Estava enganado, fui muito bem

recebido, muito bem tratado e imediatamente

integrado na equipa. Depois de uma tarde já

estava num grupo a ajuizar uma prova de salto

em cumprimento. Ainda iniciante e já me sentia

em “casa”. Os colegas mais antigos Juízes e

Árbitros eram neste momento o meu porto de

abrigo, pois certezas tinha poucas e as dúvidas

inundavam o meu consciente. Perguntei sempre

e nunca me foi negado o esclarecimento, por

vezes dei por mim a ter formação enquanto a

prova esperava um pouquinho…



Fui “andando”, prova a seguir a prova, fui

acertando, por vezes errando, mas aprendendo

sempre. O gosto, interação e equipa ajudam

imenso a trilhar o caminho, mesmo que sinuoso.

Ao fim de algum tempo dei por mim, a

procurar disponibilidade para fazer aquilo que

gosto, AJUIZAR, a consultar o regulamento, a

retirar as minhas próprias incertezas, a ajudar

outros.

Como todos sabemos a dedicação e

trabalho mais cedo ou tarde vem-nos

recompensar, e para mim este momento chegou.

Através de uma votação dos meus pares,

fui escolhido como revelação do ano.

Humildemente reconheço que haveria pessoas

certamente também capazes de preencher este

reconhecimento, mas ter a admiração e

reconhecimento dos meus colegas e chefes é

com certeza uma enorme alegria e orgulho.

Espero acima de tudo não os desapontar.

Mas acreditem por minha vontade e sempre

dentro da minha disponibilidade cá estarei para

ajudar e ser ajudado, na continuidade do

caminho desenvolvido pelo conselho de

Arbitragem da AAL.

Ahh!! O problema de mobilidade da minha

filha também ficou resolvido…

Livro de Memórias

Manuel Domingues

Prémio Revelação

2020



O atletismo nasce para mim aos 10 anos

de idade e materializa-se nas corridas “de

bairro” no final dos anos setenta.

A corrida, coisa que invariavelmente

fazíamos no recreio da escola, servia como

brincadeira única por esta altura para quase

todos nós. O Futebol e o Hóquei em patins,

modalidades agregadoras da atenção, vêm

chegar um Atletismo onde brilha um motivador

da miudagem – Carlos Lopes, com a sua prata em

Montreal e a brilhante vitoria no Cross mundial

no Pais de Gales chegando na frente dos

ingleses, mostra uma modalidade que não sendo

nova intensifica-se através do brilho da sua

estrela maior.

Para muitos da minha idade, mas para

mim em particular é a porta motivadora de

entrada no atletismo, ver ao vivo o grande

campeão e poder praticar a “sua” modalidade

era algo de fantástico.

O ajuizamento chega pela porta do treino.

A idade avança, mas a paixão pelo

atletismo mantem-se e a vertente treinador

intensifica-se, passado o primeiro grau ou

monitor como vulgarmente se chamava na

altura, chego ao curso de segundo grau e

conheço um antigo atleta, Joaquim Pereira de

seu nome, homem conhecedor do atletismo fala-

me do ajuizamento e em jeito de desafio

convida-me a participar num curso de acesso á

categoria de Juiz Estagiário, mal eu sabia que

nesse ano de 2002 iniciaria uma faceta ainda

mais interessante que o treino desportivo.

Vinte anos depois não é fácil definir os motivos

que me levam a manter-me por cá, é algo que se

sente mas de difícil explicação, é algo

involuntário que nos impele para estar presente,

para estudar e aprender cada vez mais, como se

estivesse desde sempre ligado ao ADN e

impossível de separar, levando-me a uma

tremenda alegria sempre que em “pista” tudo

corre bem.

Começar na arbitragem

por convite
Uns chamarão missão, outros terapia, talvez seja

simplesmente destino.

A motivação para estar ligado à modalidade

alimenta-se de pequenas e grandes coisas, de

pequenas como um comprimento, ou um simples

“obrigado”, até às grandes como “parabéns”,

“apto” ou um “convite para” uma prova por

maior ou menor importância que tenha.

Não posso esquecer uma motivação extra, o

Prémio Jorge Salcedo que recebi na última época

por parte da minha Associação, teve um duplo

significado, sendo a primeira distinção que

recebo como Juiz, acresce e de que maneira o

facto de poder estar associado ao nome do

melhor Juiz Português, para mim o Juiz do

século.

Foi com um orgulho imenso, que a caminho do

meu local de trabalho, recebi a notícia da

distinção através da minha Presidente de

Conselho de Arbitragem, parecia um miúdo a

quem se entrega um presente há muito

esperado.

No futuro, o ADN atletismo é para manter, com o

foco no desenvolvimento e a continuação de uma

aprendizagem assente na inovação e tendo

sempre como princípios fundamentais a

integridade e a transparência.

Um obrigado a todos os que me têm ajudado

neste percurso.

Boas festas e tudo de bom.

Teodoro Marújo

Prémio Jorge Salcedo 2020



A transformação digital, em termos

gerais, pode ser definida como a incorporação de

tecnologia digital em todas as áreas de uma

organização, resultando numa transformação

profunda de como a mesma funciona e é

operada. É também uma mudança cultural

dentro da própria empresa exigindo que o status

quo seja constantemente desafiado, que se

incorpore uma cultura de experimentação e que

não se tenha medo de falhar. A confiança e a

agilidade são os dois pontos chave para uma

transformação de sucesso.

Nos últimos anos o Atletismo Português

tem assistido a uma transformação tecnológica

dos seus sistemas de gestão de atletas e

competições. Graças ao empenho de todas as

associações e da Federação Portuguesa de

Atletismo (FPA), hoje é possível garantir a gestão

da competição de uma forma totalmente digital

e integrada.

Em especial, na Associação de Atletismo

de Lisboa (AAL), a transformação tecnológica

começou com a identificação das necessidades

básicas para diminuir a carga da gestão da

competição (secretariado) para que os atletas

conseguissem confirmar a sua prova e obter o

seu resultado da forma mais célere e

descomplicada possível.

Assim, passámos de processos manuais de

confirmação em papel e introdução de

resultados manualmente, para um sistema

totalmente automático onde o trabalho do

secretariado foi reduzido à verificação de

resultados e produção de startlists. Reduzimos

assim o trabalho e a complexidade em mais de

80%.

Transformação digital no

Atletismo
O mesmo aconteceu para todos os locais

de concurso, onde agora existe um computador

dedicado e um ecrã de informação para

disponibilizar de imediato o resultado para o

público e para o atleta.

O sistema foi desenhado de forma que a

integração com qualquer outro sistema seja

imediata. O nosso objetivo é facilitar a ligação

de forma a melhorar ainda mais as competições

e a fornecer melhores condições aos atletas.

A transformação não foi só tecnológica,

mas também cultural. A agilização dos

processos, uma cultura de experimentação e a

valorização humana foram os três principais

fatores que contribuíram para os sucessos que a

AAL tem conseguido nos últimos anos. Em

especial a valorização dos juízes feita nos

últimos anos, pelo conselho de arbitragem e pela

AAL, criou um ambiente único entre os pares

refletindo-se na qualidade do seu trabalho e,

consequentemente, na qualidade das

competições e nos resultados dos atletas.

O ritmo da inovação tecnológica é

verdadeiramente alucinante e o desporto está

cada vez mais a adotar a inovação como uma

forma de estar e de se promover.

Através das plataformas e serviços em

cima descritos conseguimos retirar dados

relevantes sobre quem é a nossa audiência e

como é que ela se comporta. Com esse

conhecimento podemos ajustar a nossa oferta de

conteúdo ao nosso público-alvo trazendo assim

mais audiência e valor à modalidade. Tecnologia

como realidade aumentada, experiências

imersivas nos estádios, inteligência artificial

para produção automática de pequenos vídeos

são exemplos de tecnologia ao nosso dispor.



A inovação tecnológica é cada vez mais um pilar

fundamental na preparação de um atleta. Do

sapato ao processamento de imagem hoje em dia

é possível monitorizar todos os movimentos do

atleta e consultar em tempo real as

características do mesmo. Adicionando

inteligência artificial poderemos conseguir até

prever a performance do atleta com base nas

suas características físicas desse dia e de todos

os treinos anteriores. Mais vantajoso seria ainda

conseguir prever lesões e acelerar a sua

recuperação. Toda esta tecnologia está hoje ao

nosso dispor para ser desenvolvida e posta em

prática.

Este espírito de transformação tem-se propagado

por outras associações regionais, seja por

vontade própria ou com a ajuda da FPA. O

caminho para o atletismo nacional será fomentar

esta transformação digital nas suas bases (tanto

tecnológica como cultural) e expandir para todos

os processos criando uma forma de trabalhar

mais ágil e digital.

Ricardo Belchior

Diretor Associação de 

Atletismo de Lisba



O último trimestre do ano é, por norma,

altura privilegiada para a realização de

formações na nossa modalidade. Assim, os juízes

da AAL, uma vez mais, compareceram à

chamada e participaram massivamente nas

formações realizadas, fossem elas realizadas

pelo Conselho de Arbitragem da Federação

Portuguesa de Atletismo ou pelo Conselho de

Arbitragem da Associação de Atletismo de Lisboa

Lisboa com 12 novos juízes de marcha no

painel regional.

Numa formação realizada a nível

nacional, que contou, no grupo de formadores,

com Joaquim Graça, José Júlio Dias e Luís Dias,

do Conselho de Arbitragem de Lisboa, estiveram

presentes, da nossa Associação Regional, 14

elementos. Todos mostraram um empenho e

dedicação à altura, e aprofundaram os seus

conhecimentos relativamente ao ajuizamento da

marcha atlética. Muito parabéns a todos.

Apostar na formação,

apostar no futuro.
Curso de Acesso à Categoria de Juiz Regional

aprova 37 novos juízes.

O rumo à excelência começa na base, nos

alicerces da comunidade de juízes, e nada

melhor do que formar novos elementos para

trazer uma nova, e renovada, dinâmica. Depois

de um ano em que a pandemia tinha afetado de

maneira muito evidente o número de

competições e, principalmente, o número de

juízes em prova, voltámos a realizar o habitual

curso de acesso à categoria de juiz estagiários. A

AAL conta, agora, com 37 novos elementos que

se têm revelado uma mais valia, cujo trabalho,

em conjunto com os juízes mais experientes,

dará frutos em breve. Muitos parabéns e bem-

vindos!



Formação em Gestão de Sistemas Informáticos

de Resultados

A crescente evolução dos sistemas de

apoio à competição, em termos de

automatização, levou a um investimento

significativo em materiais informáticos e

sistemas de display de resultados, assim como

numa plataforma de gestão de competições, por

parte da Associação de Atletismo de Lisboa.

Posto isto, tornou-se imperativo mobilizar e

formar meios humanos capazes de operar os

sistemas adquiridos e dar resposta às inovações

introduzidas.

Neste sentido, foi realizada uma ação de

formação, que decorreu no Parque Desportivo do

Casal Vistoso, em Lisboa, na qual participaram

29 juízes do Conselho de Arbitragem da

Associação de Atletismo de Lisboa. Como

formadores, também desde CA, estiveram

Damião Freitas, Elisabete Simão e Ricardo

Belchior.

Formação em Aferição de Engenhos e

Diretores Técnicos

Da informação que fomos recolhendo dos

juízes do painel do Conselho de Arbitragem da

Associação de Atletismo de Lisboa, uma das

maiores lacunas identificadas, em termos da

formação, era ao nível da Aferição de Engenhos.

Esta, que se constitui como uma base

fundamental para a homologação de resultados

obtidos, pelos atletas, em competição, mereceu

uma especial atenção numa formação que

decorreu na Pista de Atletismo prof. Mário Moniz

Pereira, em Lisboa, e que contou com 19

formandos. Os formadores, também do CA-AA

Lisboa, foram Carlos Miranda, Elisabete Simão e

Manuel Chaves.

Continuamos a apostar numa formação contínua,

com sentido e significado, e agradecemos a

todos os presentes pelo empenho mostrado.



CRUZADEX

5. Nome da zona na qual se faz a passagem

de testemunho, na estafeta;

7. Tipo de cronometragem utilizada para que

possa ser homologado um recorde do mundo,

na prova de 100 metros;

9. Sigla da Associação Europeia de Atletismo

Veterano;

10. Progressão da fasquia do salto com vara

nas provas combinadas (em cm);

1. Prova na qual foi batido o Recorde do

Mundo, em Lisboa, em novembro de 2021;

2. Uma das faltas da marcha atlética;

3. Dispositivo utilizado para medição de

tempo;

4. Ângulo da plasticina na linha de

chamada;

6. Equipamento de utilização obrigatória

em cadeiras de rodas;

8. Número de anos que a Federação

Portuguesa de Atletismo comemora, em

2021.
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