EDITORIAL
Voltamos
para mais uma edição da nossa
.
Bandeira Branca, com mais e novos conteúdos,
reforçando o poder desta iniciativa na união do
grupo de juízes e na celebração das conquistas
individuais e coletivas, detalhadas nesta edição,
dada a situação pandémica atual.
Esta edição reforça, também, a capacidade de
resiliência e de adaptação e o agradecimento a
todos os que têm garantido o desenrolar da
modalidade conseguindo, ainda, inovar e criar
dinâmicas, convergindo para o bem comum.
Mesmo afastados, fisicamente, conseguimos
manter ativa a chama da nossa modalidade, e
sempre que chamados a colaborar, dizemos
presente, como é o caso do novo repto lançado
a todos os elementos do grupo de ajuizamento
da AAL com a criação do Banco Solidário.
Bem haja!
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REGRAS À LUPA
por Jorge Salcedo
Volto ao vosso convívio, após novo convite
da colega e amiga Elisabete Simão ,com o objetivo
de partilhar convosco algumas notas sobre provas
de barreiras e de lançamentos, aproveitando
algumas clarificações -mas não só- de algumas
Regras de Competição e Técnicas da World
Athletics , recentemente aprovadas pelo Conselho
desta entidade .
A- Provas de barreiras
A.1-As barreiras
Não creio ser necessário mencionar aqui as
características das barreiras, pelo que apenas
referirei um par de aspetos que devemos ter em
consideração quando fazemos parte da equipa da
Direcção Técnica, ou realizamos tarefas relacionas
com esta área.
a) As barreiras podem ser preparadas antes ou
depois da sua colocação na pista, sendo a
primeira, naturalmente, a melhor opção. No
entanto, em situações em que provas de barreiras
de alturas diferentes se disputam em sequência no
programa horário da competição, esta segunda
opção terá de ser a seguida.
Todos sabemos que existem no mercado diversos
tipos de barreiras, mas imagino que as que
utilizaremos em Portugal sejam, genericamente,
das que facilitam a colocação das barreiras à
altura desejada, sem a necessidade de
confirmação dessas alturas por régua, e
idealmente, com uma colocação automática dos
contrapesos (se existindo).
Mas barreiras menos…dispendiosas…necessitarão
de uma intervenção manual mais demorada. E de
qualquer modo, será conveniente fazer-se um
controlo periódico das barreiras (i.e. das alturas a
que se podem colocar e do eventual
posicionamento dos contrapesos).

Quando chegamos à minha idade, é normal ter
uma diversidade apreciável de memórias. E eu
sou do tempo em que, pelo menos nalguns
lugares, mediamos a altura das barreiras usando
como “instrumento de medida” paus de
vassouras, com entalhes que correspondiam às
diversas alturas das barreiras. E não posso dizer
que esta fosse a tecnologia mais moderna nessa
época…
a) Assim como é fundamental colocar as
barreiras na altura devida, e todas elas, também
o é colocá-las nos lugares devidos… e todas elas.
Os lugares de colocação das barreiras, pelo
menos
das
provas
“standard”,
estão
habitualmente marcados na superfície da pista,
e o primeiro cuidado será o de colocá-las, de
novo a todas, no lugar da prova que se vai
realizar.
Depois, nem seria necessário dizê-lo, mas os pés
das barreiras terão de estar situados do lado de
aproximação à mesma por parte do atleta.
E quase finalmente, as barreiras devem ser
colocadas de modo que o plano vertical do lado
da margem da barra transversal que fica mais
próximo do atleta que dela se aproxima,
coincida com a margem da marca de colocação
da barreira mais próximo do atleta.
Agora sim, finalmente, todo o cuidado deve ser
tido para que ao colocar as barreiras, quando
elas estão lado a lado, não só estejam “em
linha”, mas que estejam separadas entre si,
para que o derrube eventual de uma, não leve,
por arrasto, ao derrube de uma anexa, muito
particularmente se o atleta que participa na
pista anexa ainda não a passou.

A.2- As Regras especificas
Parte das Regras que regem as provas de barreiras
foram sujeitas nos últimos anos a clarificações ou,
num caso, a uma mudança profunda. Seguem-se as
fundamentais.
- Regra Técnica (RT) 22.6- “Todas as provas serão
disputadas em pistas individuais, e cada atleta
deverá passar sobre cada barreira e manter-se na
sua pista individual durante toda a prova. Caso
estas determinações não sejam cumpridas, o
atleta será desclassificado, a não ser que se
aplique o determinado na RT 17.4.”
- A RT 17.4 cobre as situações em que:
a) Um atleta é empurrado ou forçado por outra
pessoa a pisar ou correr fora da sua pista
individual ou sobre ou para o interior do rebordo
ou linha que marca o interior da pista, ou
b) Pisa ou corre fora da sua pista, numa porção
reta da mesma, ou para o exterior da linha que
limita a sua pista individual à direita, em ambos os
casos sem que haja vantagem material ganha pelo
atleta, e desde que qualquer outro atleta não seja
empurrado (ou acotovelado) ou obstruído,
perturbando ou impedindo a sua progressão.
- As Regras 22.6.1 a 22.6.3 definem situações que
implicam a desclassificação de atletas, quando,
*RT 22.6.1- “o seu pé ou perna esteja, no instante
da passagem da barreira, ao lado da barreira (em
qualquer dos lados) e abaixo do plano horizontal
do topo de qualquer barreira”.

Esta infração pode ser assaz difícil de verificar,
mais no caso das provas de 400m b (ou similares),
principalmente quando as barreiras ainda não
estão colocadas lado a lado. Esta dificuldade
pode ser ultrapassada em competições de alto
nível, com um sistema de registo de vídeo que
integre câmaras convenientemente colocadas.
*RT.22.6.2- “derrubem ou desloquem qualquer
barreira com a mão, corpo ou parte frontal do
membro inferior que ataca a barreira. “
Em Nota a verde, a WA refere que a parte frontal
do membro inferior que ataca a barreira inclui
toda a parte frontal da perna, desde o topo da
coxa até à extremidade do pé.”
Esta clarificação foi feita imediatamente após a
recente apresentação ao Conselho da WA das
propostas de alteração às Regras de Competição
e Técnicas, quando uma dúvida foi adiantada por
um membro deste Conselho.
Esta alteração da Regra, concretizada há cerca
de 2 anos, e agora apenas clarificada, culminou
um longo período de “luta” para que a grande
subjetividade da Regra anterior, com a menção
de “deliberado” numa ação de derrube de uma
barreira por parte de um atleta, pura e
simplesmente desaparecesse. Para defesa dos
atletas, mas também para facilitação da nossa
atividade como Juízes de Atletismo. E confesso
ter sido o principal paladino desta alteração
dentro da IAAF.
Algumas fotos mostram situações de infração ou

.

não a esta Regra

Derrube sem infração

Derrube com infração

Também neste caso, e internamente na WA, foi
necessária alguma… insistência… para (para mim)
clarificar que um atleta que derruba com o pé ou
perna uma barreira de uma pista individual anexa
que está em sequência à da sua, quando tenta
passar a “sua” barreira, devia ser desclassificado
por infringir a Regra (atual) 22.6.1. Esta insistência
foi necessária porque havia colegas que
consideravam que caso este derrube de barreira
anexa não implicasse prejuízo para o atleta que
participava nessa pista individual, não haveria
razão para o desclassificar. Mas havia, e tal estava
definido nesta Regra 22.6.1, pelo menos.
Aproveitemos para brevemente utilizar uma foto da
final de 110m b dos Campeonatos do Mundo de
2019, realizados em Doha, caso que devem
conhecer.

atacando a barreira com a perna esquerda e outro
com a direita, devemos “intervir”, quando
possível , para que não compitam em pistas
consecutivas. E isto porque os que atacam a
barreira com a perna esquerda têm tendência
para utilizar a parte esquerda da barreira e os que
atacam a barreira com a perna direita, a parte
direita da barreira. E, mais uns do que outros,
vão-se deslocando, durante a prova, para “esse”
lado. Tal é bem visível nas imagens vídeo desta
final, relativamente a Osmar McLeod.
Quando esta “operação” não é fácil de realizar ,
tendo em consideração os atletas que temos no
grupo de pistas que lhe estão atribuídas (por
exemplo 1 e 2, 3 a 6 e 7 e 8, o que não foi o caso
de Doha, onde participaram 9 atletas na final) ,
podemos tentar, de novo se possível, colocar lado
a lado ,atletas que , pelo menos teoricamente, se
poderão afastar longitudinalmente entre si cedo
na prova,
evitando que
se aproximem
lateralmente durante a prova, usualmente na
segunda metade da mesma. Claro que tudo isto
tem fundamentalmente sentido em provas curtas
de barreiras.

Esta foto, estática, pode servir-nos para identificar
2 razões que levam à desclassificação de um atleta
neste tipo de provas.
A primeira, a que acabámos de mencionar, a
22.6.1, que aqui implicou (ou ajudou…) o derrube
da barreira da pista em que participava o atleta
Orlando Ortega.
A segunda, a “invasão” da pista deste atleta pelo
Osmar McLeod, que implicou a infração da RT
17.2.2 (na altura a Regra 163.2.b), regra
mencionada nos resultados oficiais como razão da
desclassificação do atleta.
E esta Regra 17.2.2 ou a 17.2.1 (ambas cobrindo
casos
de
obstrução
e
empurrão
ou
acotovelamento), é outra a considerar nas provas
de barreiras.
Numa nota à parte, mas algo que é
fundamentalmente importante quando somos
Delegados Técnicos, permitam-me defender que
quando temos atletas como os da foto, um

- Após a Regra 22.6 surge uma Nota, em que é
referido que desde que o determinado nesta Regra
seja observado e a barreira não seja deslocada ou
a sua altura diminuída, incluindo ser inclinada em
qualquer direção, um atleta pode passar sobre a
barreira de qualquer modo.
O que sucedeu foi aplicar-se às provas de barreiras
o conceito já utilizado nas provas de obstáculos, e
isto depois de uma situação que tinha acontecido
numa competição de jovens (pelo menos numa
prova para jovens), e que não teria tido a melhor
resolução, já que a atleta foi desclassificada
sendo mencionada uma Regra que a atleta não
tinha infringido.

- Regra 22.7- Esta Regra determina que desde que
não tenham sido infringidas as Regras 22.6.1 e/ou
22.6.2, o derrube de barreiras não deve resultar
em desclassificação ou impedir a ratificação de
um recorde.

B-Provas de Lançamentos
Relativamente às provas de lançamentos, também
não me debruçarei sobre as características dos
engenhos e/ou do equipamento utilizado, quando o
é, mas nalgumas das Regras que devemos controlar
na zona de lançamento, relacionadas com a fase
pré-prova de prática, algumas relacionadas com o
círculo de lançamentos e gaiola de proteção,
incluindo algumas clarificadas recentemente, e um
comportamento a ter na zona de queda em todos os
lançamentos.

-RT 25.1- Como em qualquer concurso, os atletas
têm direito a ensaios de prática. Só que, como é
sabido, nos lançamentos, eles devem ser realizados
pela ordem de lançamento, obtida previamente por
sorteio.
Onde às vezes “falhamos”, é no não controlar os
atletas quando estes chegam ao local de realização
da prova, e eles pegam em engenhos (às vezes,
talvez principalmente no lançamento do dardo,
iniciando lançamentos na zona relvada “paralela” à
zona de queda), entram nos círculos de lançamento
aí praticando movimentos …
Tal não deve por nós ser permitido, só autorizando
a manipulação dos engenhos e a utilização dos
círculos /pista de balanço quando os ditos ensaios
de prática começarem sobre o nosso controlo.
Mais que não seja, por estritos motivos de
segurança.

-RT 25.2 – De modo semelhante ao dito antes,
desde que a prova se inicia, os atletas não são
autorizados a utilizar, para prática,
-A pista de balanço no lançamento do dardo;
-Os engenhos;
-Os círculos de lançamento ou o terreno dentro
do sector de queda, com ou sem engenhos.

-RT 25.3.2- Há alguns anos foi introduzida a
possibilidade de utilização de uma marca nos
lançamentos de círculo, o que antes só era
referido para o lançamento do dardo.
Esta marca, constituída por apenas uma peça, só
pode ser colocada no terreno adjacente ao
círculo, na zona de 325,08º (360º - 34,92 º) que
se situa no sentido posterior do círculo, entre as
duas linhas que limitam o sector de queda, não
incluindo, obviamente, as linhas que limitam a
zona de queda assim como esta zona.

Esta marca deve ser temporária, em posição
apenas durante o ensaio do atleta, e não deve
perturbar a visão dos juízes.
Marcas também não podem ser colocadas nas
zonas ao lado da zona de queda.
Confesso que nunca vi um atleta que na
realidade utilizasse uma destas marcas, mas
quando tal foi proposto por uma Federação
Europeia, tenho de acreditar que alguém a
utilizasse…

Há atletas que entram na gaiola com um pano
nas mãos, que pode ter diversas utilidades, e
que o atleta deita no chão antes de entrar no
círculo, usualmente a certa distância do mesmo.
Não sendo fácil dizer-se que é utilizado como
marca, não defendo que levantemos problemas
relativamente a este comportamento.

-TR 32.4 e TR 6.4.3- Estas duas Regras, como
sabem, determinam o que é considerado
“Assistência” (ou seja, algo não autorizado) ou não,
podendo assim ser utilizado pelos atletas.

-TR 32.13- Dois aspetos relacionados com esta
Regra foram agora clarificados, um, mais do que
clarificação… ambos integrados no texto verde
que se segue à Regra.

E a nota que faço agora tem como objetivo
clarificar que os atletas podem utilizar no ombro,
braço, cotovelo, antebraço e mão, qualquer tipo de
proteção pessoal, não estando, no entanto,
autorizada a ligação em conjunto de dois ou mais
dedos, de modo que os dedos não se possam mover
independentemente.

a) O primeiro tem a ver com o modo como um
atleta entra no círculo do peso, clarificando que
ao entrar no círculo, o atleta pode contactar com
a antepara, por exemplo, pisando a sua parte
superior.

Em caso de dúvida, e se estiver “disponível”, o
Árbitro pode consultar-se com o Delegado Médico
da competição.

Nada que não soubéssemos, mas havia quem de
tal tivesse dúvidas.
b) O segundo será para mim mais importante, já
que clarifica o que significa uma posição
estacionária. E ficou assim determinado: “Uma
posição estacionária significa que um atleta que
entrou num círculo para realizar um ensaio, e
antes de o fazer, adota uma posição em que os
dois pés estão, simultaneamente, em firme
contacto com o interior do círculo, não
contactando com a parte superior do rebordo, ou
com o terreno exterior ao círculo.
Este contacto deve ser suficientemente longo no
tempo de modo a ser visível pelos juízes. Não há
qualquer requisito relativamente aos braços,
mãos ou outras partes do corpo do atleta para
esta definição de estacionário.

DESCOBRE AS 5 DIFERENÇAS

-TR 32.14 Nota: O articulado desta Regra foi
clarificado como segue (ver também Figuras)
Nota i) Será considerado como nulo, um ensaio em
que o disco ou a cabeça do martelo batam na parte
mais afastada da gaiola (lado esquerdo para um
atleta dextro quando estiver de frente para a zona
de queda), e lado direito para um atleta canhoto
na mesma posição);
Nota ii) Não será considerado como nulo um ensaio
em que o disco ou qualquer parte do martelo
batam na parte mais próxima da gaiola (lado direito
para um atleta dextro quando estiver de frente
para a zona de queda, e lado esquerdo para um
atleta canhoto na mesma posição), após o atleta
largar o engenho, desde que caia na zona de queda
fora dos limites da gaiola, desde que nenhuma
outra Regra seja infringida.”
Foi adicionado um texto verde, que refere que: “Os
limites da gaiola serão definidos como as margens
formadas pela gaiola e painéis móveis (portas da
gaiola), quando em posição, completadas por uma
linha reta imaginária desenhada entre as partes
terminais da gaiola/portas da gaiola mais próximas
da zona de queda.“

Embora fora de ordem (número da Regra), aqui
temos o relembrar de algo a que temos de dar a
importância devida, neste caso, nos concursos
horizontais, e não só nos lançamentos. E este algo
tem a ver com a RT 8.5, dedicada aos Protestos
Imediatos, que também se aplica aos concursos
verticais, quando um ensaio de um atleta é
considerado como nulo, por eventual falta
cometida na zona de lançamento ou, nos saltos
horizontais, na zona de chamada.
E o cuidado a ter tem a ver com a possibilidade
de o atleta solicitar a medição do ensaio, e o
Árbitro aceite esse pedido. E como costumo dizer,
o Árbitro deve aceitá-lo, se houver, mesmo que
diminuta, a possibilidade de um apelo ser aceite
pelo Júri de Apelo.
No caso dos lançamentos é fundamental que, na
zona de queda, um juiz marque o local que
correspondesse ao zero da medição, nos casos de
ensaios considerados como nulos na zona de
lançamento, até ter a certeza de que se vai
realizar ou não uma medição em sequência de um
protesto imediato. E essa certeza tem que lhe ser
comunicada por alguém na zona de lançamento,
em princípio o Árbitro. E só então, o juiz pode
abandonar o local, após ter alisado com o pé a
marca produzida pelo engenho na queda. Esta
última atividade deve começar no período dos
ensaios de prática, e é critico no caso do
lançamento do peso (ao ar livre, claro), onde a
concentração de marcas numa área bem menor do
que nos outros lançamentos, pode dificultar a
identificação de novas marcas resultando de
novos lançamentos.
Quando o engenho cai fora da zona de queda, ou
no lançamento do dardo, quando a primeira parte
do mesmo a tocar o solo está longe de ser a
ponta, não há qualquer possibilidade de aceitar
um destes protestos imediatos.

Exemplo para um lançador de disco dextro

Caso tenham alguma dúvida relacionada com
estes Regras, expressem-na através do Conselho
de Arbitragem da Associação de Atletismo de
Lisboa, e eu tentarei esclarecê-las numa próxima
oportunidade!

AJUIZAMENTO - EXPERIÊNCIAS
A PRIMEIRA NOMEAÇÃO COMO ÁRBITRO
A primeira vez que participei numa prova de
atletismo foi em 2009. Fui sem espectativa,
apenas a supor que seria um hobby de fim de
semana. Deram-me a função de estafeta e
fiquei encarregue de fazer chegar todas as
pautas da competição aos diferentes setores.
Com isso fui percebendo a dinâmica e a
complexidade de um desporto com o qual não
tinha grande contacto até então - para além das
típicas provas de desporto escolar que eram
sempre um frete a que a escola me obrigava.

Na verdade, saí nesse dia fascinada.
Entusiasmei-me com todas as marcas que vi
serem concretizadas, que levavam atletas e o
pessoal das bancadas ao êxtase, com gritos a
ecoar na pista coberta. Entusiasmei-me com o
ambiente que se criava em torno da
competição, com o nível de organização e com
a cooperação tão bem oleada entre os juízes.
De estafeta saltei para o ajuizamento e
depressa se tornou um vício. Tinha de estar em
todas as provas, raras eram as que falhava, e
aprender o máximo possível com os meus
colegas, que tanto admirava pelo conhecimento
que tinham e pela forma exemplar como
cumpriam os seus papéis essenciais em pista.
Foi por isso natural passar por todas as fases
que precisava para ir mais longe no ajuizamento
e candidatar-me a árbitro foi só mais uma. Mas
eu que achava que o exame ia ser o mais difícil
foi só esperar pela primeira convocatória para
vir com os pés à terra.

Não há dúvida que com o papel de árbitro vêm
mais responsabilidades. Sempre foi importante
tomar as decisões certas independentemente da
categoria que tinha, independentemente do nível
da competição, mas este novo papel põe-nos um
novo peso em cima, com mais dois cartões na
mão. De repente, não é só o saber as regras, esse
esqueleto da arbitragem, mas sim lidar com uma
infinidade de cenários incertos que põem o nosso
espírito crítico verdadeiramente à prova. E esse é
que foi o derradeiro desafio: quando falamos de
uma valência que se torna melhor com a
experiência, o primeiro dia vai sempre custar
mais.

E custou, mas no fim correu da forma que
ambicionava. Os cartões não precisaram de sair
da capa e tudo o que foi obstáculo foi
ultrapassado. Isto porque, numa outra perspetiva,
e com uma pandemia pelo meio a atrapalhar,
pude perceber que tudo é mais fácil quando a
equipa que está connosco partilha da mesma
vontade de fazer as coisas bem, com o mesmo
sentido de responsabilidade que nós. Houve
momentos desafiantes, mas quando os alicerces
estão lá, o trabalho do árbitro torna-se mais fácil.
Muitas boas discussões de soluções fizemos
juntos, mas é isso ainda dá mais graça a este
nosso trabalho.
Às pessoas que trabalharam diretamente comigo
no Campeonato Nacional de Sub18, o meu muito
obrigada pelo vosso trabalho e ajuda excecional
no meu primeiro dia como árbitro. Tornaram-no
demasiado fácil. Aos meus restantes colegas,
espero continuar a aprender convosco e ajudarvos também a crescer, porque isto de ajuizar
atletismo vale bem mais a pena quando é feito
em bom e em equipa.

Como pessoa nova nesta função, o nervosismo
tomou conta de mim na véspera e de repente
parecia que já de nada me lembrava do livro de
regras que tinha lido e relido durante semanas.

Vânia Sousa – Juiz Árbitro – AA Lisboa

CÁBULA – PARA RECORDAR

.

COLOCAÇÃO DAS BARREIRAS

ALTURA
HOMENS

MULHERES

110
400
100
400

1,067m
0,914m
0,840m
0,762m

Partida à 1º
barreira
13,72m
45,00m
13,00m
45,00m

Entre barreiras
9,14m
35,00m
8,50m
35,00m

Última barreira à
meta
14,02m
40,00m
10,50m
10,00m

TEMPO PARA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS NOS CONCURSOS

VERIFICA SE SABES
1.

Como deverão ser colocadas as barreiras?

5.

2.

Porque é importante que as barreiras não
se toquem entre si?

Pode um atleta colocar marcas no
setor de queda?

6.

3.

Verdadeiro ou falso: um atleta que derrube
a barreira com a mão corre risco de
desclassificação

Segundo este texto, em que situação
não deve um atleta utilizar proteção
pessoal?

7.

Pode um atleta utilizar um engenho para
aquecimento, após o início da prova em
que compete?

Verdadeiro ou falso: um atleta de
lançamento do peso, não pode pisar a
antepara antes de iniciar o seu ensaio.

8.

Se o martelo tocar na parte mais
próxima
da
gaiola
durante
o
lançamento, é o ensaio nulo?

4.

A PANDEMIA NOS ATLETAS Angústia Anti-natura - POR
MARK SERRANO

Podemos, assim, facilmente subentender o
papel da atividade física e desportiva na
capacidade de auto-regulação psicológica, não
só
no
momento
presente
mas,
fundamentalmente, na habilidade psicológica
para lidar com desafios de futuro.

Ansiedade, tensão, preocupação e insegurança
surgem como respostas psicológicas normativas,
neste
contexto
pandémico,
onde,
circunstancialmente, vemo-nos obrigados a
abdicar e/ou alterar a forma como vivemos e
experienciamos o mundo.

O resultado a médio/longo prazo de tudo isto
será algo extremamente interessante, mas, para
além, de alguns prognósticos mais pessimistas,
devemos começar a encarar algumas mudanças
que, já, se verificam.

Neste ajuste de realidade do mundo de cada
atleta, ao suspender o desporto e suas
atividades,
surge,
inevitavelmente,
esta
sensação de estar a passar por uma experiência
angustiante de limitação imposta, que apesar
de poder ser aceite, não deixa de ser antinatura.

Tem sido muito comum, surgir, em contexto
privado de consultório, atletas com narrativas de
perda de rumo ou sentido da vida, motivação
deficitária, tristezas e estados depressivos,
destacando-se, principalmente, efeitos da
ansiedade,
rapidamente
identificados
na
regulação do sono,
na alimentação e em
comportamentos de auto-cuidado.

No desporto, a riqueza de estar em desafio
constante, em competitividade consigo próprio
e com os outros, num jogo interativo, efetivo e
permanente, fica totalmente condicionada por
estarmos em plena pandemia, a isolar para
proteger, a parar para cuidar e a afastar para
estar saudável.
Tudo isto representa um modo de estar nãonatural, mas que cada atleta apreende como
novas crenças para um modo-de-ser mais
protegido
e
protetor,
potencialmente
sedimentadas numa fase de desenvolvimento
psicológico marcante, como pode ser o período
de adolescência e início de idade adulta.
Como experiência de crescimento pessoal e
psicológico, o desafio social que o desporto
oferece assume um papel preponderante no
desenvolvimento de um bom nível de autoconfiança, auto-estima, validação, superação e
segurança interna.

Há, já, um grande nível de exaustão, frustração
e, até, revolta, de muito difícil gestão.

O condicionamento pandémico atual que se
impõe no desporto jovem, ao suspender a
prática desportiva, interfere negativamente com
a capacidade de cada atleta jovem de
desenvolver a sua atividade física, limitando, de
um modo forçado, o seu potencial, os seus
sonhos e ambições.
Podemos perceber o quão anti-natura isto é, e
empatizar com o sofrimento físico e/ou
emocional significativo, assim como esperar
alterações
concretas
no
funcionamento
psicológico e social, como alguns medos de
competir ou, marcadamente, a propensão para
determinados
tipos
de
fobias
sociais.
O medo da incerteza, o facto de não ter uma
data-fim à vista ou a falta de um prazo para esta
adaptação e limitação da nossa disponibilidade
desportiva, promove e fomenta níveis mais
elevados de ansiedade.

A vontade de crescimento, motivação e alcance
de objetivos ficam claramente postos em
suspenso, sendo que para muitos atletas será
difícil imaginar e acreditar em recuperar sem
prejuízo todo o seu potencial desportivo.
É compreensível que, na discrepância entre o
que seria expectável cada jovem atleta alcançar
e usufruir através do desporto e a realidade
altamente frustrante de se ver obrigado a pôr
tudo isso em pausa, possa ser alimentada uma
angústia existencial tremenda, que devemos
entender como anti-natura.
Sabemos todos o papel positivo que o desporto
tem como meio eficaz para regular indicadores
de ansiedade e sintomas depressivos.
A ausência de um nível de atividade física
adequado e similar ao que cada jovem estava
habituado, pode, em muitos casos, promover
sinais de abstinência desportiva, sobejamente
conhecidos como ansiogénicos, podendo esta
interrupção
gerar
consequências
neurofisiológicas
e
de
desenvolvimento
psicossocial limitado.

DISTINÇÕES HONORÍFICAS
Dando cumprimento às atualizações do
Regulamento do Conselho de Arbitragem da
Associação de Atletismo de Lisboa, divulgamos
as distinções referentes ao ano 2020.
O “Prémio Juiz do Ano” pretende distinguir
anualmente o juiz da AAL, qualquer que seja a
sua categoria, que mais se tenha destacado pelo
seu especial contributo, interesse e empenho pela
causa da arbitragem, de acordo com os seguintes
critérios:
a. Ser assíduo nas competições para as quais é
nomeado;
b. Frequentar com assiduidade as formações
promovidas pelo conselho de Arbitragem da AAL;
c. Ter uma postura que se coaduna com as
diretrizes do código de ética dos juízes da AAL.
2. O Conselho de Arbitragem da AAL fará a
nomeação anual de 3 a 5 juízes que cumpram o
estipulado no ponto 1 e que serão colocados à
votação pelos pares. Poderão votar todos os
juízes que estiveram ativos na época anterior e
que tenham revalidado a sua filiação na época
atual.
Os nomeados para juiz do ano 2020 são:
Américo Brito
Fernanda Gil
Mário Estêvão
Nicolle Santos
Teresa Bicker

PRÉMIO JORGE SALCEDO
Para “Prémio Jorge Salcedo” que pretende
distinguir anualmente o juiz da AAL, qualquer que
seja a sua categoria, que mais se tenha
destacado pelo seu especial contributo, interesse
e empenho pela causa da arbitragem,
associando-se esta distinção aos contributos
indeléveis ao nível da arbitragem regional,
nacional e internacional de Jorge Salcedo,
protagonista de uma carreira internacional ímpar
no atletismo mundial, e após votação entre o
Conselho de Arbitragem e a Direção da AA
Lisboa, anunciamos que o premiado com esta
distinção é o colega Teodoro Marújo!

Teodoro Marújo
Prémio Jorge Salcedo 2020

PRÉMIO REVELAÇÃO
O “Prémio Revelação” pretende distinguir
anualmente um juiz estagiário da AAL, que mais
se tenha destacado pelo seu especial contributo,
interesse e empenho pela causa da arbitragem,
de acordo com os seguintes critérios:
a. Ser assíduo nas competições para as quais é
nomeado;
b. Frequentar com assiduidade as formações
promovidas pelo conselho de Arbitragem da AAL;
c. Ter uma postura que se coaduna com as
diretrizes do código de ética dos juízes da AAL.

Manuel Domingues
Prémio Revelação 2020

BANCO SOLIDÁRIO

DE DENTRO PARA FORA!
A colega juiz da AALisboa,
Francislaine
Serra
no
decorrer dos Campeonatos
de Portugal de Pista Coberta
pulverizou
o
Recorde
Regional de Braga do
Lançamento do Peso, com
uma marca de 17,39 metros
no lançamento do peso
feminino.

Liliana Cá lançou o
disco
a
65,10
metros, carimbando
diretamente
o
passaporte para os
Jogos Olímpicos –
Tóquio 2021

Vivemos momentos difíceis por conta da
pandemia que, mais do que problemas de saúde,
nos trouxe uma grande crise social e económica!
Somos todos agentes sociais, e também sujeitos
às dificuldades económicas que esta crise,
crescente, nos tem levantado.
Assim, e porque não podemos ficar indiferentes
ao que nos rodeia, decidimos criar um projeto
social que vai funcionar em duas vertentes!
A primeira vertente do projeto será a entrega
de bens alimentares, que não sejam perecíveis
(enlatados, massas, feijão, grão, leite, etc.).
A entrega dos bens alimentares será efetuada
nas provas realizadas pela AA Lisboa, em local
designado para o efeito.
A segunda vertente será a criação de um
mealheiro solidário, para quem quiser, e puder,
doar em espécie.
Algumas empresas contatadas já se associaram a
esta iniciativa e esperamos que outras também o
façam para que possamos, juntos, fazer a
diferença.

Deixamos a nossa porta completamente aberta
para qualquer colega, e famílias, que estejam a
enfrentar dificuldades, nos contactar.

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
nos meses de fevereiro e março.
FEVEREIRO
Manuel Chaves
Rui Pedro
Luís Gomes

Virgílio Pinto
Sérgio Graça
Kristina Saltanovic

MARÇO
Jorge Salcedo
Francisco Costa
Rita Brito
Fernando Ferreira
Dúlio Parreira
Ernesto Alves
Mário Vilares
Américo Parada

Joana Chaves
Nuno Silva
Ana Morais
Olga Marques
João Cândido
Mauro Pereira
Rosália Saldanha
Manual Domingues

DE DENTRO PARA FORA!
CALENDARIZAÇÃO DAS TERÇAS TÉCNICAS

ATLETAS DE LISBOA DE OURO EM TORUM
.

O nosso encontro semanal vai voltar em
força, mas num formato renovado. As
Terças Técnicas – às quartas regressam a
5 de maio com a seguinte calendarização:
5 de maio – Visão e Estratégia na
Arbitragem
–
A
importância
dos
procedimentos na uniformização da
atuação dos oficiais em Portugal.
19 de maio – Provas de Marcha
2 de junho – Provas de Estrada
OFICIAIS DA AA LISBOA NO PALCO DOS
EUROPEUS – DO OUTRO LADO

Mauro
Pereira
alinhou nos 400m
masculinos,
concluindo a sua
eliminatória em 4º
lugar com 47,69
segundos.

José Carlos Pinto
participou nos 1500
metros masculinos,
tendo terminando
a sua eliminatória
na 12ª posição com
3.56,44 minutos.

No seu papel de atletas, com uma outra
camisola, a mesma entrega e o mesmo
esforço. Os nossos parabéns aos colegas, seus
clubes e treinadores.

Auriol Dongmo, Pedro Pichardo e Patrícia
Mamona
Auriol Dongmo foi a primeira portuguesa a
subir ao lugar mais alto do pódio nos
Europeu de Pista Coberta, ao ter
arremessado o peso a 19,34 metros, a
quinta tentativa da final da disciplina.
Pedro Pichardo, na final do triplo masculino
era, também, uma das grandes esperanças
para aumentar o medalheiro nacional. O
triplista luso não desiludiu ao vencer com
17,30 metros a finalíssima de Torun.
Também no triplo salto, mas na final
feminina, foi conquistada a 3ª medalha
portuguesa
dos
campeonatos.
“A
Portuguesa” voltou a tocar em Torun por
intermédio de Patrícia Mamona, ao
melhorar o seu Recorde Nacional de Pista
Coberta para 14,53 metros.
Os nossos parabéns aos atletas Campeões
da Europa, seus clubes e treinadores.
AINDA EM DESTAQUE – CARLOS NASCIMENTO
E FRANCISCO BELO - TORUN
.

4º
Lugar
no
Lançamento do Peso
com Recorde da
disciplina – 21,28m

.

5º lugar nos 60m
com 6,65’

CRUZADEX

2. Abreviatura utilizada para indicar que um
atleta não terminou a sua prova;
3. Um dos tipos de cronometragem oficial;
5. Nome do segundo atleta a conquistar a
medalha de ouro por Portugal no europeu de
Torun;
7. Nome do teste que deverá ser feito antes
de uma corrida;
9. “…”metros e 53 cm: atual recorde
nacional do triplo salto feminino em pista
coberta;
11. Auriol “…”: atual campeã europeia do L.
do peso de pista coberta;

1. Equipamento utilizado para medir a
velocidade do vento
4. Tempo mínimo (em minutos) que
deverá existir entre duas rondas distintas
numa prova de 800m
6. Engenho mais leve da prova de
lançamentos
8. Número de passagens pela vala na
prova de 3000m obstáculos
10. Diretor de “…”: nome do oficial
responsável pela substituição de um juiz
em competição

SOPA DE LETRAS
Descobre as 13 palavras escondidas no meio da sopa de letras

joaovieira
patriciamamona
nelsonévora
lilianacá
lorenebazolo
martaonofre
diogoferreira
cátiaazavedo
rasuldabo
tsankoarnaudov
ineshenriques
franciscobelo
aurioldongmo

CHECKLIST
O que não devemos esquecer quando somos nomeados para provas realizadas no verão
2 canetas
1 lápis afiado
Boné
casaco leve (à noite fica frio)

Protetor solar
Água – a Hidratação é importante
1 ou 2 peças de fruta

calçado leve e transpirável
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.

É importante garantir que não haja o
risco de - na eventualidade de uma
barreira cair por ação do atleta - a(s)
barreira(s) anexa(s) não caia(m)
também, especialmente se o atleta
dessa pista ainda não a(s) passou

2.

3.

Com os pés do lado da aproximação
do atleta e de maneira a que o plano
vertical
do
lado
da
margem
transversal que fica mais próximo do
atleta coincida com a margem da
marca de colocação mais próxima do
atleta
Verdadeiro

4.

Não

5.

Não

6.

Quando o movimento independente
dos dedos está comprometido (dois ou
mais dedos não podem estar ligados)

7.

Falso

8.

Não, desde que caia na zona de queda
fora dos limites da gaiola (e que outra
regra não tenha sido infringida)

GRUPO EDITORIAL
Elisabete Simão
João Bicker
José Manuel Francisco
Sérgio Graça
Vânia Sousa
DESIGN
Damião Freitas

Descobre as diferenças

1
2
3
4
5

– Painel Publicidade
– Brinco do lado direito da fotografia
– Mão do lado direito da fotografia
– Publicidade na camisola
– Logo nas calças

Cruzadex
1
2
3
4
5
6

– Anemómetro
– DNF
– manual
– noventa
– Pedro
– dardo

Sopa de letras

7 – zero
8 - sete
9 – catorze
10 – reunião
11 – Dongmo

