
Encontro de Lançamentos U-20 e U-23
Portugal - Espanha - Dinamarca - País de Gales

Almada

Sábado  -  2 de Junho de 2018

Hora da 
Prova

Prova Género Engenho
Horário de apresentação na 

Câmara de Chamada
Horário de entrada na 

Pista

14:30 Peso Fem 4 kg 13:45 - 13:55 14:00

14:30 Dardo Masc 800 g 13:45 - 13:55 14:00

14:30 Martelo Fem 4 kg 13:45 - 13:55 14:00

15:45 Dardo Fem 600 g 15:00 - 15:10 15:15

15:45 Disco Masc 1,750 / 2 kg 15:00 - 15:10 15:15

17:00 Peso Masc 6 / 7,260 kg 16:15 - 16:25 16:30

17:00 Disco Fem 1 kg 16:15 - 16:25 16:30

18:15 Martelo Masc 6 / 7,260 kg 17:30 - 17:40 17:45

1 - Normas Regulamentares: 

a) O encontro de Lançamentos Portugal-Espanha-Dinamarca-País de Gales é uma competição colectiva 
destinada às selecções nacionais dos países participantes;
b) Em cada disciplina-escalão etário cada país pode apresentar um máximo de 2 atletas em competição;
c) Cada atleta poderá no máximo participar em 2 disciplinas;
d) Cada atleta terá obrigatoriamente de participar nas disciplinas destinadas ao seu escalão etário, não 
sendo autorizadas participações em escalões superiores;
e) Nesta competição todos os atletas terão a possibilidade de realizar 6 ensaios;

2 - Classificações

a) Nesta competição haverá classificação individual e colectiva;

b) Classificação Individual
Serão atribuídas medalhas aos 3 primeiros classificados em cada disciplina nos escalões U-20 e U-23

c) Classificação colectiva
Para a classificação colectiva pontuará o melhor atleta de cada país em cada disciplina e escalão, 
atribuindo-se a seguinte pontuação:

- 1º classificado - 5 pontos
- 2º classificado - 3 pontos
- 3º classificado - 2 pontos
- 4º classificado - 1 ponto

Pág. 1 de 2



-- Caso nalguma das provas um país não tenha representantes ou caso o seu representante tenha realizado 
todos os ensaios nulos o mesmo não somará quaisquer pontos;

-- Os eventuais segundos representantes não interferem na classificação colectiva;

-- Serão atribuídos troféus aos 3 países melhores classificados.

3 - Inscrições

a) Inscrições Preliminares

As inscrições preliminares deverão ser realizadas até ao dia 24 de Maio para o seguinte e-mail 
competicoes@fpatletismo.pt indicando:
- Nome do atleta
- Data de nascimento
- Disciplina(s) em que participa
- Recordes pessoais e melhores marcas da temporada

b) Confirmação das inscrições

Deverão ser respeitados os horários de apresentação na Câmara de Chamada e a hora prevista de entrada 
dos atletas na pista, oportunamente divulgados e afixados no local da competição.

4 - Controlo de Engenhos

A organização autoriza a utilização de engenhos pessoais, desde que homologados, os quais serão 
disponibilizados para utilização de todos os atletas.

Os engenhos deverão ser entregues na Câmara de Chamada para verificação até 01h 30m antes da hora 
marcada para o início da prova respectiva.

Os engenhos aprovados serão colocados na zona de lançamento.

No final da prova os engenhos aprovados e utilizados na mesma e os não aprovados, poderão ser 
levantados na Câmara de Chamada.
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