
COMUNICADONº006/VPD/2022

Comunica-seasAssociaçõesProvinciaisdeAtletismo,Clubesedemaisinteressados,

queserãorealizadosaTaçaNacional(27e28.Julho.2022)eoCampeonatoNacional

Absoluto(30e31.Julho.2022)em Luanda,noEstádiodosCoqueiros.

Para o efeito as inscrições deverão darentrada na Federação via Associação

Provincial de Atletismo, até no dia 22 de Julho pelo endereço

fangoatletismo@gmail.com,ounaentregadoprotocolooficial.

Os encargos de alojamento, alimentação e transporte serão da inteira

responsabilidadedosintervenientes.

Asreferidasalteraçõesforam efectuadascom basenonovocalendárioescolar,de

formaanãoprejudicarasprovasfinaisdoanolectivo2021/2022.

Luanda,21deJunhode2022



FEDERAÇÃOANGOLANADEATLETISMO
Fundadaa19deFevereirode1979

TAÇANACIONAL

REGULAMENTO

1-Realizar-se-ánosdias27e28deJulhode2022em LuandanoEstádiodos

Coqueiros,aTaçaNacionalem Pista,noEstádiodosCoqueiros.

1.2.Poderãoparticiparatletasmasculinosefemininosdosescalões

junioreseseniores;

1.3.OsAtletasEstrangeirosfiliadosnaFAApoderãopontuarpeloseu

clube;

1.4.OsatletasdoescalãoJúnioreSéniorqueparticipem em corridasde

distânciaigualousuperiora1500metros,nãopoderãoparticiparnoutra

corrida na mesma jornada, independentemente da ordem de

participaçãonessasprovas.

1.5.Casooatletafaltarnasprovasem queseencontrainscritoe

confirmeasuaparticipaçãoenãocompareceraumafinalparaaqual

tenhasidoapurado,sem apresentarjustificaçãopréviaeválida,não

seráautorizadoaparticiparnasrestantes,conformeregra142.4do

regulamentodaWoddAthletcs

1.6.O apuramentoparaafinaldeumaprova,implicaaparticipação

nestafinal.

1.7.Nasestafetasapenaspoderãoumaequipadecadaclube.

Nãoépermitidaainscriçãodeequipasdeestafetasconstituídaspor

atletasindividuais,ouporatletasdediferentesclubes.

1.8. Ascorridasdedistânciaigualouinferiora400metros,serão

disputadasporsériesdesdequesejustifiqueonúmerodeparticipantes;

1.9.Osatletassópoderãoparticiparem duascorridaseum concurso

ouvice-versanocômputodasduasjornadas;

1.10.NestaTaçaNacional,haveráclassificaçãocolectiva.



1.11.SerávencedoradaTaçaem masculinoefeminino,oClubeque

obtivermaiornúmerodeprimeiroslugareseassim sucessivamente;

1.12.Oscasosdeempateserãodecididosafavordaequipaqueobter

maioresnúmerosdesegundosclassificados.Seoempatesubsistiro

recorrer-se-áaonúmerodeterceirosdaclassificado.

1.13.Cadaequipapoderáinscreveraquantidadedeatletasquedesejar.

2.INSCRIÇÕESPRELIMINARES

As inscrições deverão ser pelos clubes nas respectivas Associações

provinciais(ounasededafederaçãoAngolanadeAtletismooupeloemail:

fangolatletismo@gmal.com;

2.1.As inscrições deverão serfeitas em papeltimbrado do clube com

assinatura ecarimbo,indicarobrigatoriamenteo nomedo atleta,data de

nascimento,eprovaquevaiparticipar,anexaracópiadobilhetedeidentidade,

cédula,casosejaestrangeiro,anexaracópiadoseupassaporteeindicaras

provasaconcorrer;

2.2AsinscriçõesdeverãodarentradanaFederaçãoatéodia26deJulhode

2022,viaAssociaçãoProvinda!deAtletismo;

Oprazodasinscriçõeseconfirmaçõesdeparticipaçãoporprovasassim como

oshoráriosdeapresentaçãonacâmaradechamadaeodeentradadosna

deverãoserescrupulosamenterespeitados.

3.MODODEAPURAMENTO

3.1Osmodosdeapuramentosnascorridasserãodecididospelosdelegados

técnicoscom basenonúmerodeatletasqueconfirmem asuaparticipaçãoe

semprequepossível,nasregras:daIAAF.



4.CLASSIFICAÇÕES.

4.1.MODOOSPROGRESSÃODASFA5QULA5.

Altura(FEM);1,40(+3)-------------------150(+2)

Altura(MASC);1,60(+4)----------------1,50(+3)

4.2Distânciadatábuadechamadaparaotriplosalto:

Feminino:11Metros

Masculino:13Metros

SeráConstituídooJúrideapeloformadopor03ou05elementos

5.Oscasosomissosserãotratadosdeacordocom oregulamentodaWorldAthletics.

6.A Reunião técnicaterálugarno dia26deJulho pelas15horas,nasededa

FederaçãoAngolanadeAtletismo.

OBS:NÃOHAVERÁINSCRIÇÕESNOLOCAL,NEM RECTIFICARDAMESMADURANTE

AREUNIÃOTÉCNICA.

ARECONFIRMAÇÃOSERÁFEITAUMAHORAANTESDOINÍCIODAPROVA,OATLETA

QUE CORRER COM O DORSAL DO SEU COLEGA SERÁ AUTOMATICAMENTE

DESCLASSIFICADO.



FEDERAÇÃOANGOLANADEATLETISMO
Fundadaa19deFevereirode1979

42ºCAMPEONATONACIONALDESENIORES

REGULAMENTO

1.Realizar-se-ánosdias30e31deJulhode2022,oCampeonatoNacionalde

Seniores,

1.1. Poderão participaratletas masculinos femininos dos escalões de

junioreseatletasdoescalãodesenioresqueseenquadram numadas

seguintessituações:

a)Sejam Angolanoseestejam filiadosnumaAssociaçãoProvincialou

numaFederaçãoEstrangeiracongénere;

b)Sejam Estrangeiroseestejam filiadosnumaAssociaçãoProvincial;

c) Sejam estrangeirosefiliadosnumafederaçãocongénereetenham

obtido autorização expressa da FAA para participar nesta

competição.

(Osatletasreferidosem c),nãoterãodireitoqueraotítulodecampeãoindividual,nem

nosrespectivoslugaresdehonra.

1.2 Se o atleta falta em algumas provas em que se inscreveu e

confirmouaparticipaçãoounãocompareceraumafinalparaaqual

tinhasidoapurado,sem apresentarjustificaçãopréviaeválida,nãoserá

autorizadoaparticiparnasrestantesprovas,conformeregra142.4do

regulamentodaWorldAthletcs.

1.3Nasestafetasapenaspoderãoparticiparumaequipadecadaclube.

Nãoépermitidoainscriçãodeequipasdeestafetasconstituídapor

atletasindividuais,ouporatletadediferentesclubes.

1.4Ascorridasdedistânciasiguaisousuperiora400metro,bem como

ascorridasdeestafetas,serãodisputadasporséries.

1.5.Os atletas Juniores e Seniores que participarem corridas de



distânciaigualousuperiora1500metros,nãopoderãoparticiparnoutra

corridanessajornada,independentementedaordem departicipação

nessasprovas.

1.6 Osatletassó poderão participarem duasprovaspordia,num

máximodeTrêsnoconjuntodosdoisdias.

2.INSCRIÇÕESPRELIMINARES

AsinscriçõesdeverãoSerfeitaspelosclubesViaAssociaçõesProvinciaisou

na sede da Federação Angolana de Atletismo ou Pelo e-mail:

fangolatletismo@gmail.com.

Asinscriçõesdeverão indicarobrigatoriamenteo nomedo atleta,datade

nascimento,anexaracópiadobilhetedeidentidade,casoSejaestrangeiro,

anexaracópiadoseupassaporte,indicandoasprovasaconcorrer.

2.1Nãoserãoaceitesinscriçõesnareuniãotécnica.

AsinscriçõesdeverãoentrarnaFederaçãoatéaodia22/Julho/2D22.

Deverãoserrespeitadososprazosdeinscriçãoeconfirmaçãodeparticipação

nasprovas,assim comooshoráriosdenaesmeradechamaoaeoprevistode

atletasnapista.

3.MODODEAPURAMENTO

3.1Osmoldesdeapuramentosnascorridasserãodecididospelosdelegadostécnicos

com basenonúmerodeatletasqueconfirmem asuaparticipaçãodeacordocom as

regrasdaIAAF.

4.CLASSIFICAÇÕES.

a.Nestecampeonatohaveráclassificaçãoindividualecolectiva.

b,SerãopontuadospormedalhasdeOuro.PrataeBronze.

c.CadaClubepoderáapresentaraquantidadedeatletasquedesejarpor

disciplinas.

d,SeráVencedoroClubequeobtivermaiornúmerodeMedalhasdeOuro.

e.OsCasosdeempateserãodecididosafavordaequipaqueobtermaior



númerodeMedalhasdePrata. Se o empate subsistirrecorrer-se-á ao

númerodemedalhasdeBronze.

5.MODODEPROGRESSÃODASFASQUIAS.

Altura(FEM)1,40(+5)---------------------1,45(+3)

Altura(MASC)1,60-------------------------1,70(+3)

a.Distânciadatábuadechamadaparaotriplosalto;

Feminino:11Metros

Masculino:13Metros

1.SeráConstituídooJúrideapeloformadopor03ou05elementos.

2.Oscasosomissosserãotratadosdeacordocom oregulamentodaIAAF.

3.3.AReuniãotécnicaterálugarnodia26deJunhopelas15horasnasededa

FederaçãoAngolanadeAtletismo.


