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REGULAMENTO: 
        
1. PARTICIPAÇÃO  

1.1 - Este torneio destina-se a atletas Benjamins A e B (entre os 7 e 11 anos de idade), 
Infantis (entre os 12 e 13 anos de idade) e Iniciados (entre os 14 e 15 anos de idade) 
filiados, em representação de clubes, escolas ou agrupamentos de escolas igualmente 
filiados, ou com filiação individual; 
1.2 - Cada atleta apenas poderá participar nas provas do seu escalão; 
1.3 - As Inscrições para atletas de outras Associações estão, de momento, indisponíveis.

   
 
 

Dia Novembro 
15 Pista Municipal Moniz Pereira Manhã 

22 Pista Municipal Moniz Pereira Manhã 

29 Pista Municipal Moniz Pereira Manhã 

Dia Dezembro 

12 Pista Municipal Moniz Pereira Manhã 

BENJAMINS A & B 
ALTURA 

40M (PARTIDA EM PÉ) 
VORTEX 
500M 

COMPRIMENTO (Zona de Chamada) 

INFANTIS & INICIADOS 
60MB/80MB/100MB 

COMPRIMENTO (Zona de Chamada) 
DARDO 

150M (PARTIDA EM PÉ) 
ALTURA 

PESO 
1000M 
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2. INSCRIÇÕES 

2.1 - Cada atleta poderá inscrever-se em 2 provas por cada jornada; 
2.2 - As inscrições são efetuadas através da plataforma - inscricoes.aalisboa.com.pt, até 
à quarta-feira anterior à competição. 

 
3. CONFIRMAÇÕES 

As confirmações são efetuadas através da plataforma - inscricoes.aalisboa.com.pt, até 
60min antes da respetiva prova. 

 
4. SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

5.1 - O OctaKids de Pista é constituído por 6 jornadas de pista, em que pontuam até 2 
provas em cada jornada; 
5.2 - As duas primeiras jornadas do torneio já se realizaram em 26 de janeiro e 29 de 
fevereiro, respetivamente; 
5.3 - Ao 1º lugar serão atribuídos 15 pontos, ao 2º lugar 14 pontos e assim 
sucessivamente até ao 15º lugar e seguintes que têm direito a 1 ponto; 
5.4 - Os atletas que participarem nas 6 jornadas do torneio de verão têm direito a 5 
pontos de bónus; 
5.5 - O vencedor do Torneio OctaKids, será o atleta que conseguir maior número de 
pontos; 
5.6 - As corridas de estafetas, em ambos os escalões e sexos, não contam para a 
pontuação do torneio. 

 
5. CORRIDAS 

5.1 - Nas corridas, à exceção das provas de barreiras, as partidas serão com dois apoios, 
com as vozes: "aos seus lugares" + sinal sonoro; 

 5.2 - Distribuição aleatória dos atletas 
 
6. CONCURSOS 

6.1 - Os atletas terão direito a 3 ensaios. 
6.2 - Comprimento – Será com zona de chamada (Mega Salto – DE) 
6.3 - Altura – Altura inicial do concurso a definir no local, subindo sempre de 5 em 5cm 

 
7. CASOS OMISSOS 

Casos omissos serão resolvidos de acordo com o Manual Técnico da WA, o Regulamento 
Geral de Competições e o Regulamento Geral de Competições para Jovens da Federação 
Portuguesa de Atletismo. 

 
 

Direção 
15/10/2020 

https://inscricoes.aalisboa.com.pt/
https://inscricoes.aalisboa.com.pt/

