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1. Fases da Competição 

A competição decorrerá em duas fases:  

1.1. Duas pré-seleções nacionais.  
1.2. Grande Final do Campeonato. 

 

2. Seleção de atletas 
2.1. Serão selecionados para a Grande Final do Campeonato 12 atletas de cada escalão que se 

destacarem com a pontuação mais alta nas pré-seleções nacionais.  
 

2.2. No máximo serão selecionados 6 atletas por cada pré-seleção de cada escalão. 
 

2.3. Os atletas serão divididos pelos seguintes escalões: 
a. Infantil (6 aos 11 anos) 
b. Juvenil (12 aos 15 anos) 
c. Sénior (a partir de 16 anos) 

2.4. Os atletas vencedores do primeiro lugar na Grande Final serão selecionados representar 
Portugal no Campeonato Mundial de Parkour 2019, organizado pela International Parkour 
Federation (se aplicável o seu escalão de competição). 

 

3. A presente competição terá como formato o seguinte: 

a. Será uma competição mista (sexos feminino e masculino irão competir entre si). 

b. É permitida a participação de todos os atletas nacionais interessados.  

c. Serão, após o aquecimento, atribuídos aos atletas de cada escalão 10 desafios 
demonstrados sob a forma de vídeo. 

d. Cada um destes desafios consistirá na execução de técnicas de Parkour ou sequências 
das mesmas utilizando os obstáculos previamente definidos. 

e. Os atletas serão divididos em grupos de modo a não sobrelotar os desafios. 

f. Os atletas terão 2 tentativas para executar cada um dos desafios demonstrando 
mestria e segurança no seu movimento. 

g. A ordem pela qual os desafios poderão ser completados fica ao critério dos atletas, 
sendo que não deverão estar muitos atletas no mesmo desafio por uma questão de 
rentabilidade de tempo. 

h. Após o final do tempo de competição os atletas não poderão realizar mais tentativas 
em nenhum dos desafios. 

 

 



4. Sistema de Pontuação 

a. Cada desafio valerá 1 ponto caso completado na primeira tentativa, 0,5 pontos caso 
completado na segunda e 0 pontos caso não seja completado. 

b. A pontuação final de cada atleta será determinada pela soma das pontuações obtidas 
em cada desafio. 

c. Na conclusão de todos os desafios, os atletas terão que se dirigir à mesa para anotar o 
seu tempo. 

d. Em caso de empate de pontos o atleta que tiver o menor tempo ficará à frente. 

 

5. Júris 

Existirá em cada desafio um júri cujas funções são as seguintes: 

a. Registar se os atletas conseguem ou não completar os desafios. 

b. Garantir que, por desafio, um atleta apenas tem direito a 2 tentativas. 

 

6. Registo das Pontuações 

As pontuações serão registadas numa folha que será entregue a cada atleta no início da prova. 
Cada atleta será responsável pela conservação da sua folha até ao fim e a apresentação da 
mesma a cada júri em cada desafio. No final, todas as folhas de registo dos resultados serão 
recolhidas para se atribuir as classificações. 

 

7. Prémios 

Existirão prémios sob a forma de medalhas para os 1ºs, 2ºs e 3ºs classificados de cada escalão. 

 

8. Inscrições 

a. Cada atleta deverá enviar a sua inscrição para o e-mail comunica@swa.pt 
b. No título do e-mail deverá colocar a competição em que se irá inscrever (ex: Pré-

seleção Norte - escalão Juvenil) e no corpo do e-mail o seu nome completo, NIF, idade 
e contacto telefónico.  

c. No caso de o atleta ser menor de idade o e-mail deve ser enviado pelo encarregado de 
educação com o nome completo do atleta, o seu NIF, a sua idade e um contacto 
telefónico do encarregado de educação.  

d. O prazo das inscrições para a Pré-seleção Norte termina no dia 5 de Abril. 
e. O prazo das inscrições para a Pré-seleção Centro termina no dia 12 de Abril. 
f. Os atletas selecionados através das pré-seleções ficam automaticamente inscritos para 

a competição final. 
g. Os atletas que não tenham ficado selecionados na primeira pré-seleção poderão 

inscrever-se na segunda pré-seleção. 



 

 

9. Packs de inscrição: 

a. Normal (seguro + lugar na competição): 12,5€ 

b. Completo (seguro + lugar na competição + 1 t-shirt): 25€ 

 

10. Pagamentos 

O pagamento deverá ser feito em numerário, no dia da competição, junto ao responsável da 
SWA, pelo que agradecemos que os atletas cheguem pelo menos 30 minutos antes do início da 
sua prova. Se possível traga o dinheiro trocado. 

 

11. Regras de fair play 

Qualquer pessoa que esteja presente no evento deve obedecer ao seguinte conjunto de 
regras: 

a. Atletas que não se encontrem a competir devem comportar-se como espectadores e 
não poderão estar na zona de treino. 

b. Espectadores da competição poderão apenas estar nos espaços para eles designados. 

c. Atletas em competição devem comportar-se de forma civilizada e sempre com fair 
play de modo a nunca prejudicar os outros atletas, caso contrário, o atleta em questão 
será desqualificado da competição. 

d. Espera-se por parte de todos cooperação no decorrer do evento e respeito por todos e 
quaisquer comunicados feitos ao microfone pelos membros da organização. 

 

 

 

 


