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INTRODUÇÃO 

 

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

realizar a 23ª edição do Athletics World Schools Championship, em Split 

na Croácia, de 13 a 19 de maio de 2019. 

 

Há necessidade de apurar uma equipa de seleção nacional de cada 

género (Masculino e Feminino), quer em termos individuais quer 

coletivamente, pelo que será realizado um torneio de apuramento para 

encontrar os respetivos representantes nacionais, em Lisboa – Estádio 

1º de Maio, no dia 7 de março de 2019. 

 

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.  

 

 

2. REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. O torneio de apuramento nacional está previsto ser realizado no dia 7 de março de 2019, 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. Poderão participar APENAS os alunos(as) nascidos(as) em 2001, 2002, 2003 e 2004. Alunos(as) 

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

 

2.4. São elegíveis para participar nesta fase de apuramento, os alunos que cumpram as duas seguintes 

condições: 

 Que estiveram inscritos na plataforma de gestão do Desporto Escolar no ano letivo de 2017-2018, 

num grupo-equipa da modalidade de Atletismo; 

 Que estão inscritos em 2018-2019 até 31 de dezembro de 2018, num grupo-equipa da 

modalidade de Atletismo. 

 

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). 

 

2.6. Nesta Fase de Apuramento realizam-se as seguintes provas: 

 



APURAMENTO NACIONAL DE ATLETISMO PARA ISF WSC ATHLETICS (Jean Humbert Memorial) - 2019  

 

  4 

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 

Estafeta Medley 

(100+200+300+400) 

Estafeta Medley 

(100+200+300+400) 

 

2.7. Critérios de acesso ao Torneio de Apuramento: 

Pré Apurados: 

 Apuramento Coletivo 

a)  As 3 primeiras Equipas do Campeonato Nacional de Juvenis de 2018, podendo inscrever nesta 

prova 6 alunos cada equipa (cada escola pode inscrever um (1) aluno suplente); 

b)  Apurada a primeira Equipa do Campeonato Nacional de Iniciados de 2018, podendo inscrever nesta 

prova 6 cada equipa (cada escola pode inscrever um (1) aluno suplente).  

 Apuramento Individual 

c) Os 3 primeiros alunos classificados em cada Prova Individual do Campeonato Nacional de Juvenis de 

2018. 

d) O primeiro aluno classificado em cada Prova Individual do Campeonato Nacional de Iniciados de 2018  

e) Os alunos que pertencendo às Equipas pré apuradas, mudaram de escola e estão inscritos na base 

de dados do Desporto Escolar e fizeram marca no campeonato Nacional (2018) igual ou melhor 

do que as propostas neste documento.  

 

Para apuramento: 

f) Alunos que, até 22 de fevereiro de 2019, fazem marca dentro das propostas neste documento, em 

provas do calendário competitivo do Desporto Escolar ou em provas Associativas ou Federativas, 

dando provas concretas de realização.  
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3. INSCRIÇÕES 

 

As CRDE procederão às inscrições e confirmação dos participantes (individuais e equipas de escola) 

até o dia 26 de fevereiro (terça-feira).  

 

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: 

a) individualmente, um aluno poderá participar no máximo em duas (2) provas, se cumprir os 

requisitos do ponto 2.8 em ambas as provas.  

b) coletivamente, um aluno poderá participar em duas (2) provas individuais mais a Estafeta. As 

provas não poderão ser dois Saltos. Cada Equipa poderá inscrever entre um e três alunos na mesma 

prova. 

 

4.3. Cada equipa pontua com 6 alunos, pelo que a utilização do aluno suplente fica condicionada à 

não participação do aluno substituído.  

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA A 23ª EDIÇÃO DO ATHLETICS WORLD SCHOOLS 

CHAMPIONSHIP ISF 2019 

 

5.1. A representação nacional será constituída por duas (2) equipas de seleção, constituída por seis (6) 

elementos cada, uma masculina e outra feminina. Será ainda representada coletivamente por duas (2) 

 VELOCIDADE BARREIRAS RESISTÊNCIA 

L. PESO ALTURA COMPRIMENTO 

 100 m 60 m 80/100 m Bar 60 m Barr 1500 m 

MASC 11.52 7.40 14.80 9.50 4.25.80 14.86 1.89 6.03 

FEM 12.82 8.40 12.82 10.20 4.53.30 13.91 1.59 5.23 
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equipas de escola (grupo-equipa), uma masculina e outra feminina, com 6 elementos cada, que serão 

apurados de acordo com os critérios a seguir descritos; 

 

5.2. Coletivo 

 5.2.1. Equipa de Escola classificada em primeiro lugar na fase de Apuramento. 

 5.2.2. Na fase de apuramento a classificação coletiva é obtida pela soma total de pontos (de 

acordo com a tabela ISF), com as seguintes provas: 

 6 Provas individuais (todas diferentes) 

 Estafeta Medley 

 3 Melhores pontuações dos resultados restantes 

5.2.3. O Desempate: Maior número de primeiros lugares; maior número de segundos lugares; 

etc. 

 

5.3. Individual (Seleção) 

5.3.1. Os critérios de referência serão: 

a) Ser primeiro classificado numa das 6 provas individuais disputadas na fase de 

apuramento.  

b) Ser segundo classificado com melhor resultado segundo tabela ISF, num máximo de 

dois alunos em cada disciplina, por género. 

c) Ser segundo classificado com melhor resultado segundo tabela ISF e ter numa outra 

prova pontuação superior a 50 pontos 

 

Nota 1. Na prova de 100 m Barreiras terá que se juntar 1 segundo e 50 centésimos 

Nota 2. Na prova de 80 m Barreiras terão que se juntar 3 segundos 

 

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.” 

 

5.5. O processo de apuramento fica concluído com a publicação dos resultados oficiais por parte da 

DGE/DDE. 
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6. REGULAMENTO INTERNACIONAL 

 

As provas previstas para a modalidade de Atletismo na 23ª edição do Athletics World Schools 

Championship são: (agrupadas de acordo com os grupos de pontuação) 

 

 Masculinos Femininos 

G1: Velocidade - 100m, 200m, 400m - 100m, 200m, 400m 

G2: Barreiras - 110m H (10x 0.91m – 9.14m)  

300m H (7x0.84m – 35m) 

- 100m H (10x 0.76m – 8.50m)  

300m H (7x0.76m – 35m) 

G3: Meio fundo - 800m, 1500m e 3000m - 800m e 1500m 

G4: Saltos - Salto em Altura, Salto em Comprimento, Triplo 

Salto e Salto com Vara. 

- Salto em Altura, Salto em Comprimento, Triplo 

Salto e Salto com Vara. 

G5:Lançamentos - Lançamento do Peso (5kg), Lançamento do Disco 

(1.5kg), Lançamento do Dardo (700g) 

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

(1kg), Lançamento do Dardo (500g) 

Estafeta Medley - Estafetas Medley: (100 x 200 x 300 x 400m) - Estafetas Medley: (100 x 200 x 300 x 400m) 

 

Na 23ª edição do Athletics World Schools Championship cada aluno, quer na competição de equipas 

de escola ou na competição de equipas de seleção poderá participar em duas provas individuais (não 

podendo ser do mesmo grupo referido no quadro acima) mais a estafeta. Cada equipa não poderá 

apresentar mais do que três atletas na mesma prova. 

A classificação coletiva é obtida pela soma total de pontos realizadas em 10 provas (de acordo com a 

tabela ISF): melhor pontuação em cada uma prova constituinte dos 5 grupos de provas acima 

referidos, mais a pontuação da Estafeta Medley, mais as 4 melhores pontuações restantes. 

 

 

 

 

Para saber mais informações poderão consultar a página: 

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

Contatar: 

Ministério da Educação e Ciência – Desporto Escolar 

Dr. Rui Carvalho- rui.carvalho@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/

