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INTRODUÇÃO 

 

O Comité Executivo da International School Sport Federation (ISF) vai 

realizar a próxima 17ª Gymnasiade e, pela primeira vez no continente 

africano, Marrakech – Marrocos, de 02 a 09 de maio de 2018. 

 

Há necessidade de apurar uma equipa de seleção nacional de cada 

género (Masculino e Feminino), pelo que será realizado um torneio de 

apuramento para encontrar os respetivos representantes nacionais, em 

Lisboa – Estádio 1º de Maio, no dia 9 de fevereiro de 2018. 

 

Tendo em conta as situações específicas de participação neste evento 

internacional, o presente regulamento enquadra todos os 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do ensino oficial e os 

estabelecimentos de ensino cooperativo e particular, interessados 

nessa participação, particularmente na fase de apuramento nacional. 
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1. CANDIDATURA PARA PARTICIPAÇÃO NA FASE DE APURAMENTO 

 

A participação nesta competição é aberta aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do 

ensino oficial e os estabelecimentos de ensino cooperativo e particular, dependentes ou não do 

Ministério da Educação que manifestem interesse junto da respetiva Coordenação Local do 

Desporto Escolar (CLDE), desde que estejam inscritos (na base de dados do Desporto Escolar), no 

presente ano letivo, com um Grupo-Equipa de atletismo no escalão de iniciados ou juvenis, no 

mesmo género (masculino ou feminino) e que pretendem participar, de acordo com as datas 

definidas no ponto 3.3 deste regulamento. 

 

 

2. REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. O torneio de apuramento nacional está previsto ser realizado no dia 9 de fevereiro de 2018, em 

Lisboa – Estádio 1º de Maio. 

 

2.2. Poderão participar agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do ensino oficial, 

estabelecimentos de ensino cooperativo e particular, com Grupo-Equipa de Atletismo.  

 

2.3. São elegíveis para participar nesta fase de apuramento APENAS os alunos que estiveram 

inscritos na plataforma de gestão do Desporto Escolar no ano letivo de 2016-2017 e que estejam 

inscritos em Grupo-Equipa mediante as regras definidas para a participação no Programa do 

Desporto Escolar no ano letivo de 2017-2018 até 12 de janeiro de 2018. 

 

2.4. Poderão participar APENAS os alunos(as) nascidos(as) em 2001, 2002 e 2003. Alunos(as) 

nascidos(as) antes ou depois destes anos, não serão aceites. 

 

2.5. Os agrupamentos de escolas, escolas não agrupadas do ensino oficial e os estabelecimentos de 

ensino cooperativo e particulares, deverão declarar, sob compromisso de honra, que todos os 

alunos participantes estão matriculados no Estabelecimento de Ensino e inscritos no Grupo-Equipa 

mediante as regras definidas para a participação no Programa do Desporto Escolar vigente 

(2017/2021). 
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2.6. Critérios de acesso ao Torneio de Apuramento: 

a) Alunos classificados nos 3 primeiros lugares no Campeonato Nacional de Iniciados em 2017; 

b) Alunos nascidos em 2001/2002/2003 que no Campeonato Nacional de Juvenis de 2017 

fizeram a marca correspondente ao 3º classificado do Campeonato Nacional de Iniciados de 

2017; 

c) Alunos propostos por cada CLDE que tenham realizado uma marca igual ou melhor que a 

proposta no quadro seguinte, num qualquer torneio CLDE, realizado este ano letivo até 22 de 

janeiro de 2018: 

 

 
Velocidade Barreiras 

1500 

Metros 

L. 

Peso 

S. 

Altura  

S. 

Comprimento 

Femininos 13.01 12.92 5:08.69 11.08 1.50 4.97 

Masculinos 11.42 14.50 4:20.58 12.21 1.75 6.20 

 
Nota: Marca correspondente ao 5º melhor resultado das últimas 6 edições de Campeonatos Nacionais de Juvenis, retirando 

os alunos de 3º ano de Juvenis. Eliminam-se os 2 melhores e os 2 piores resultados e selecionou-se o pior dos 2 do meio.  
 

 

2.7. CRONOGRAMA DESTA FASE DE APURAMENTO  

2.7.1. Até ao dia 10 de janeiro a CNDE fará chegar às CRDE, a lista de alunos abrangidos 

pelos critérios definidos no ponto 2.6, alínea a) e b), do presente regulamento. 

2.7.2. Até 10 de janeiro a CNDE fará chegar às CRDE a ficha de inscrição para esta Prova, 

que por sua vez a deverão fazer chegar às CLDE. 

2.7.3. Até 22 de janeiro, os alunos abrangidos pela alínea c), do ponto 2.6, terão que realizar 

a marca de qualificação em qualquer prova CLDE, no presente ano. 

2.7.4. Até 24 de janeiro, as Escolas dos alunos que cumprem os critérios definidos terão que 

confirmar a participação dos mesmos, para a CLDE. 

2.7.5. Até 25 de janeiro, as CLDE deverão enviar para a respetiva CRDE a proposta de 

participação, confirmando se esses alunos se encontram dentro dos critérios 

recomendados pela CNDE, escritos neste documento:  

a) Alunos propostos pela CNDE 

b) Alunos que fizeram marca elegível (este ano letivo) 

2.7.6. Até 26 de janeiro as CRDE fazem chegar as propostas à CNDE. 
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2.7.7. Até 30 de janeiro a CNDE informa as CRDE de todos os alunos apurados para 

participarem na Prova de Apuramento e envia o Programa Horário. 

2.7.8. Até 1 de fevereiro as CRDE informam as CLDE, que por sua vez informam as escolas e 

os Professores responsáveis pelos Grupos-Equipa. 

 

3. QUOTA DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Nesta Fase de apuramento realizam-se as seguintes provas: 

 

Género 

 
Masculinos Femininos 

P
ro

va
s 

100m 100m 

100m barreiras 80m barreiras 

1500m 1500m 

S. Comprimento S. Comprimento 

S. Altura S. Altura 

L. Peso L. Peso 

 

3.2. Cada uma das provas tem uma quota de participação de 12 elementos.  

 

3.3. Os alunos propostos (ponto 2.6, alínea c) estão sujeitos a uma quota, em cada género, e será 

definida através da quota atribuída a cada CRDE. O quadro seguinte define a quota máxima por 

CRDE por prova.   

 

 DSR Norte DSR Centro DSR LVT DSR Alentejo DSR Algarve 

Feminino 2 2 2 1 1 

Masculino 2 2 2 1 1 

 

 

3.4. No caso de alguma CRDE não completar o número mínimo da quota atribuída (no quadro 

anterior), será preenchida por outra CRDE, de acordo com as melhores marcas entre todos os 

propostos, de modo a perfazer 12 alunos em cada prova. 
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4. REGULAMENTO ESPECÍFICO 

 

4.1. Aplica-se o Regulamento Geral de Provas, Regulamento Específico de Atletismo e Regras Oficias 

de Atletismo da FPA, em vigor. 

 

4.2. No Torneio de Apuramento para a prova internacional de Desporto Escolar de Atletismo, os 

alunos podem participar no máximo em duas (2) provas individuais. 

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA A GYMNASIADE 

 

5.1. As duas (2) equipas de seleção, que irão participar na Gymnasiade, uma (1) equipa feminina (8 

alunas) e uma (1) equipa masculina (8 alunos), serão apurados de acordo com os critérios a seguir 

descritos; 

 

5.2. Os critérios de referência serão: 

a) Ser 1º classificado; 

b) Ter a pontuação mais alta segundo a tabela I.S.F. num máximo de dois alunos em cada 

disciplina, por género. 

 

Nota 1. Na prova de 100 metros barreiras terá que se juntar 1 segundo e 50 centésimos. 

Nota 2. Na prova de 80 metros barreiras terão que se juntar 3 segundos.  

 

5.3. Desempates: 

1º) Aluno classificado numa segunda prova até ao 4º lugar; 

2º) Aluno classificado numa segunda prova. 

 

5.4. De acordo com o Regulamento Geral de Provas, artigo 20, número 3: “Compete à DGE-DDE (CNDE) 

a formalização do convite às equipas de agrupamento de escolas ou escola não agrupada, de Seleção 

ou outras que representarão Portugal nestas competições, de acordo com as alíneas a) e b), do número 

4, do artigo 27. º do RPDE.” 
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5.5. O processo de apuramento fica concluído no dia 02 de março, com a publicação dos resultados 

oficiais por parte da DGE/DDE. 

 

6. REGULAMENTO INTERNACIONAL 

As provas previstas para a modalidade de Atletismo na 17ª Gymnasiade são: 

Femininos 

- 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m e 3000m. 

- 100m barreiras (76.2cm), 400m (76.2cm) e 2000m obstáculos. 

- Salto em Altura, Salto em Comprimento, Triplo Salto e Salto com Vara. 

- Lançamento do Peso (3kg), Lançamento do Disco (1kg), Lançamento do Dardo 

(500g) e Lançamento do Martelo (3kg). 

- Estafetas Medley: (100 x 200 x 300 x 400m) e (200 x 400 x 600 x 800m) 

Masculinos 

- 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m e 3000m. 

- 110m barreiras (91.4cm), 400m (84.0cm) e 2000m obstáculos. 

- Salto em Altura, Salto em Comprimento, Triplo Salto e Salto com Vara. 

- Lançamento do Peso (5kg), Lançamento do Disco (1.5kg), Lançamento do Dardo 

(700g) e Lançamento do Martelo (5kg). 

- Estafetas Medley: (100 x 200 x 300 x 400m) e (200 x 400 x 600 x 800m) 

 

Na Gymnasiade cada aluno poderá participar em duas provas individuais à sua escolha, portanto não 

obrigatoriamente aquelas porque foram apurados, mais uma estafeta. Portugal, apenas poderá 

apresentar dois alunos em cada prova individual (Boletim número 1). 

Aguardamos a saída do boletim número 2 para que possamos transmitir mais informações sobre o 

regulamento e programa da competição. 

 

 

Para mais informações poderão consultar a página ISF (Boletim 1 da Gymnasiade 2018, regras desta competição e tabela de 

pontuação ISF): 

http://isfsports.org/isf-sports/ 

Contactar: 

Ministério da Educação – Desporto Escolar 

desporto.escolar@dge.mec.pt 

Av. 24 de Julho, 140, 1399-025  Lisboa - Portugal  

 +351 213 936 859  |  +351 213 934 682 
 

http://isfsports.org/isf-sports/

