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CONVÍVIO DE BENJAMINS A e B  
1. O convívio de Benjamins A e B (Masculinos e femininos), terá a sua realização no próximo dia 

25-04-2022, pelas 9:30, no campo de Jogos do Palmelense Futebol Clube (PFC) 

 

2. O evento tem a organização de uma parceria entre PALMELENSE FUTEBOL CLUBE, 

QUINTAJENSE FUTEBOL CLUBE E ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA PINHALNOVENSE – secção de 

atletismo, com o apoio da AsAS, CMP, EJFP, e nele podem participar todos os filiados na AsAS, 

dos escalões: 

2.1.1. Benjamins A - Masculinos e femininos 

2.1.2.  Benjamins B - Masculinos e femininos 

2.1.3.  Serão constituídas equipas mistas com elementos dos vários clubes 

2.1.4. Prova de 1000m para infantis masc/fem com classificação por escalão e trofeu aos 3 

primeiros 

2.1.5. Lançamento do vortex para benj B masc/fem com classificação por escalão e trofeu aos 3 

primeiros  

 

3. Programa Horário (pode sofrer ajustes se houver necessidade) 

9:00 Reunião técnica – organização e identificação das equipas; explicação sumaria das 
atividades 

9:30 Aquecimento conjunto 

9:45 Inicio das atividades 

11:30 Cerimónia de encerramento 
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4. Critérios de classificação. 

Considera-se x o número de equipas participantes. A primeira classificada de cada prova obtém x pontos, a 

segunda x-1 ponto, a terceira x-2 pontos, e assim sucessivamente. No final das 4 provas somam-se os 

pontos obtidos por cada equipa, sendo vencedora aquela que obtiver mais pontos. 

5. Prémios 

Será atribuído um certificado de participação a cada participante. 

6. Inscrição prévia 

As inscrições terminam no fim do dia 22 de abril 2022 (6ª feira), e deverão ser feitas através da 

PLATAFORMA FPA/COMPETIÇOES para clubes e atletas inscritos na ASSAS e ao Palmelense para o 

seguinte email palmelense.atletismo@gmail.com. clubes/atletas não federados e fora da associação de 

atletismo de setubal 

7. Normas acesso 

• As em vigor emanadas pela DGS á data do evento 

8. Programa de provas e características das provas 

 
8.1. Estafeta combinando corridas de velocidade e corridas de barreiras       

 

Procedimento 
A prova consiste numa Estafeta de 80 m (40 m + 40 m) com um percurso de velocidade (Ida) e outro 

de barreiras (volta), para os quais os participantes partirão com um rolamento à frente (cambalhota), 

após receberem o anel (testemunho) sempre com a mão direita, enquanto estão agarrados a um poste 

com a esquerda. 

A Estafeta (ver figura 1) é constituída por dois postes à distância de 40 m; em cada direcção será 

realizado um percurso diferente que se inicia sempre com um colchão para o rolamento: um é a 

corrida plana e o outro a corrida de barreiras (aproximadamente 50 cm de altura) com 6 m de 

distância entre elas. 

A equipa divide-se em duas colunas de 5 elementos: cada uma no início de cada percurso, estando 

o anel na primeira criança do lado do percurso plano. 
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Ao ser dada a partida a prova começa com o primeiro participante (n.º1) a executar o rolamento à 

frente e correr os 40 m planos. Após este completar o percurso entregará o anel ao segundo 

participante (n.º2), de mão direita para direita, enquanto este segura o poste com a esquerda. Este 

percorrerá o percurso das barreiras e fará a transmissão da mesma forma ao participante seguinte 

(n.º3), que fará o percurso plano, o seguinte as barreiras e assim sucessivamente. 

A corrida contínua desta forma até que todos os participantes tenham comprido ambos os percursos, 

os 40 m planos e os 40 m barreiras. Desta forma, o elemento n.º9 é o último a fazer o percurso das 

barreiras (ver figura 2) e terminar a prova ao tocar no mesmo poste onde esta começa. 

 

Pontuação 
A pontuação é elaborada de acordo com os tempos: a equipa mais rápida é a vencedora, sendo as 

seguintes equipas classificadas pela ordem crescente dos seus tempos (da mais rápida para a mais 

lenta). 

Caso haja tantos percursos disponíveis como equipas por grupo etário a classificação pode ser 

elaborada diretamente pela ordem de conclusão da prova. 

 

 

 

Assistentes 
Para uma organização eficiente, é necessário um assistente por equipa. Essa pessoa tem as seguintes 

tarefas: 

o Controlar o desenrolar da prova; 

o Cronometrar a prova; 

o Registar os resultados no cartão de prova. 

 

Equipamento 
Para a montagem de uma estação é necessário o seguinte equipamento: 

 1 cronómetro; 

 1 cartão de prova; 

 4 barreiras simplificadas (com cerca de 50 cm de altura); 

 2 postes; 

 1 anel (testemunho). 

 2 colchões 

8.2 Saltos a pés juntos para a frente a partir da posição de agachamento 
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Procedimento 
A prova consiste na execução de saltos de rã por todos os participantes de uma equipa, uns a seguir 

aos outros (salto de rã: salto para a frente a dois pés o mais longe possível a partir da posição de 

agachamento). 

O primeiro participante coloca-se atrás da linha de partida, faz um agachamento e salta para a frente 

tão longe quanto possível, fazendo a recepção em equilíbrio com ambos os pés paralelos e ao mesmo 

tempo. O assistente marca o ponto de “aterragem” mais perto da linha de partida (calcanhares). Se 

um participante cair para trás é o ponto de contacto da sua mão com o solo ou o mais próximo da 

linha de partida que é marcado. 

O local da recepção do primeiro participante, torna-se a linha de partida para o segundo saltador da 

equipa, que faz a partir daí o seu “salto de rã”. O terceiro participante salta do ponto de queda do 

segundo, e assim sucessivamente. 

A prova é completa quando o último membro da equipa salta e o seu local de queda é marcado, 

sempre o mais próximo do local de partida. 

Cada equipa tem duas tentativas, logo todo o procedimento é repetido uma segunda vez. 

Pontuação 
Todos os membros da equipa competem. A distância final de todos os saltos é o resultado final da 

equipa na prova, contando para a classificação apenas a melhor das duas tentativas. 

A medição é registada em intervalos de 1 (um) centímetro. 

 

Assistentes 
Para esta prova, é necessário um assistente por equipa. Essa pessoa tem as seguintes tarefas: 

 Controlar o desenrolar da prova (locais de partida e recepções); 

 Medir a distância total de cada tentativa; 

 Registar os resultados no cartão da prova. 

 

Equipamento 
Para esta prova é necessário o seguinte equipamento: 

 1 fita métrica; 

 material para marcar o solo (giz, fita adesiva, etc.); 

 1 cartão de prova. 

 

8.3  

 

Procedimento 
O “Tiro ao alvo” é feito a partir de uma área de balanço 

de 5 m. É montada uma barreira a 2,5 

m da linha de 5 m com 2,5 m de altura, com a zona alvo 

(colchão de altura, vara ou ginástica) no 

chão 2,5 m atrás da barreira. 

O engenho tem de ser lançado ao alvo por cima da 

barreira atrás de uma das distâncias 

possíveis selecionada pelo participante. Cada 

participante tem direito a três lançamentos. Em cada 

tentativa, o participante tem a oportunidade de escolher 
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entre uma de quatro linhas: 5 m, 6 m, 7 m e 8 m. Quanto maior for a distância mais pontos pode 

fazer. 

 

Pontuação 
Ao atingir a área alvo - ou pelo menos os seus lados/margens – o lançamento é considerado válido. 

Cada tentativa é pontuada da seguinte forma: lançamento de 5 m = 2 pontos, 6 m = 3 pontos, 7 m = 

4 pontos e 8 m = 5 pontos. Se o engenho falhar o alvo, mas passar por cima (sobre) da barreira, é 

atribuído 1 ponto. 

Cada elemento da equipa tem direito a três tentativas, a soma de todas elas contribui para a 

pontuação total da equipa. 

 

Assistentes 

É necessário um assistente por equipa para organizar esta prova. Essa pessoa tem as seguintes 

tarefas: 

 Controlar o desenrolar da prova (distância de lançamento e lançamentos válidos); 

 Dar as pontuações e registá-las no cartão da prova. 

 

Equipamento 
Para esta prova é necessário o seguinte equipamento: 

 1 zona alvo (colchão de salto em altura, vara ou ginástica ou objecto similar); 

 1 “barreira” com aproximadamente 2,5 m de altura (baliza de futebol, 2 postes com uma 

rede, corda ou barra, etc.); 

 Engenhos (preferencialmente dardos vortex, mas também dardos de iniciação/espuma); 

 1 cartão de prova por equipa. 

 

8.4  Estafetas de equipas 

 

Procedimento 
A prova consiste numa Estafeta de 80 m (40 m + 40 m) com um percurso de velocidade (Ida) e outro 

de velocidade (volta) 

 

A equipa divide-se em duas colunas de 5 elementos: cada uma no início de cada percurso 

 

Pontuação 
A pontuação é elaborada de acordo com os tempos: a equipa mais rápida é a vencedora, sendo as 

seguintes equipas classificadas pela ordem crescente dos seus tempos (da mais rápida para a mais 

lenta). 

 

Assistentes 
Para uma organização eficiente, é necessário um assistente por equipa. Essa pessoa tem as seguintes 

tarefas: 

o Controlar o desenrolar da prova; 

o Cronometrar a prova; 

o Registar os resultados no cartão de prova. 

 

 


