O Atletismo é uma modalidade desportiva ancestral que não é mais do que a
utilização cultural de funções naturais, o que de certa forma facilita a sua análise.
Acções como correr, saltar e lançar, fazem parte do património motor da nossa
espécie, e foram sempre utilizadas pelo ser humano na resolução dos seus próprios
problemas diários.
O Atletismo comporta um grande número de especialidades que se encontram
incluídas em três grandes grupos:
- Corridas (Velocidade; Fundo; Meio-fundo; Estafetas e Barreiras)
- Lançamentos (Dardo; Peso; Martelo e Disco)
- Saltos (Altura, Comprimento e Triplo Salto)
Todas estas especialidades assumem um papel importante no desenvolvimento
do programa de Educação Física na abordagem a esta modalidade desportiva.

CORRIDAS DE VELOCIDADE
A corrida é a capacidade natural que o Homem possui de se deslocar
rapidamente, alternando o apoio de um pé com a suspensão. É um movimento natural
que só se optimiza mediante um rigoroso e específico processo de ensinoaprendizagem.
► Regulamento



As corridas são efectuadas em pistas separadas, e os concorrentes devem
permanecer na sua pista até que terminem a prova;



O corredor, quando se encontra em posição de partida, não deve tocar, com as
suas mãos ou com os pés, nem na linha de partida nem no terreno situado à
frente dela;

Educação Física e Desporto

CORRIDAS DE VELOCIDADE
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Será falsa partida se, depois da ordem de “aos seus lugares”, um concorrente
perturbar os outros participantes;



À ordem de prontos, todos os concorrentes deverão assumir imediatamente a sua
posição completa e final de partida, permanecendo imóveis até ao sinal de
partida (caso contrário será considerada falsa partida);



Será falsa partida se um concorrente iniciar o seu movimento de partida antes do
sinal utilizado para a mesma;



Qualquer concorrente que faça uma falsa partida deverá será advertido, sendo
desclassificado todo o concorrente que for responsável pela segunda falsa partida
consecutiva.

DEFINIÇÃO
A corrida de velocidade é um tipo de corrida cuja distância a percorrer é curta e
efectuada à velocidade máxima. O objectivo do corredor é reagir rapidamente ao sinal
de partida e percorrer no menor tempo possível a distância até à meta.

DESCRIÇÃO DAS FASES DA CORRIDA
Na análise da corrida, existem duas grandes fases:
►

Fase de apoio – durante a qual as forças interiores actuam sobre o solo, daí

resultando uma reacção projectiva igual e de sentido contrário (reacção dos apoios);

Fase de voo – durante a trajectória aérea.

Cada passada engloba a fase de apoio (que pode ser dividida em fase de
apoio à frente e fase de impulsão) e a fase de voo (dividida em fase de balanço e fase
de recuperação).
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►
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FASE DE APOIO
Nesta fase:
 Apoio do terço anterior do pé (1)
 Durante a amortização a perna de
apoio deve flectir o mínimo possível e
a perna de balanço deve estar flectida
(2)
 As articulações do tornozelo, do joelho
e da bacia devem estar em extensão
completa no momento da impulsão
 A coxa da perna de balanço deve subir
rapidamente à horizontal. (3)

FASE DE VOO
Nesta fase:
 O joelho da perna livre move-se para a
frente e para cima (para permitir uma boa
impulsão e o aumento da amplitude da
passada). (1)
 O joelho da perna de impulsão flecte
acentuadamente na fase de recuperação
(para obter um curto balanço pendular).
(2)
 O movimento dos braços é activo mas
descontraído.
 A perna livre prepara o próximo apoio com
um movimento rápido e activo (para
minimizar a acção desacelaradora do
impacto) (3)

FASES DA CORRIDA
Na corrida de velocidade existem quatro fases:

 - Capacidade de Aceleração;
 - Velocidade máxima;
 - Desaceleração e chegada.

Educação Física e Desporto

 - Partida de blocos;
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Colocação dos blocos de partida
Antes da competição o atleta coloca os blocos de partida e aguarda, de pé,
atrás deles que o juiz diga: “Aos seus lugares”.

Objectivo

Adaptar a posição de partida a cada praticante.

Componentes críticas
 O bloco da frente é colocado um
pé e meio atrás da linha de
partida.
 O bloco de trás é colocado um pé
e meio atrás do bloco da frente.
 O bloco da frente é normalmente
colocado numa posição mais
plana.
 O bloco de trás é normalmente
colocado numa posição mais
inclinada.

- Partida de blocos
Em situação de competição, existe um juiz que controla os procedimentos da
partida através das seguintes vozes de comando:
 Aos seus lugares
 Prontos

Educação Física e Desporto

 Sinal sonoro: tiro ou apito
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POSIÇÃO AOS SEUS LUGARES

Objectivo Encontrar a posição inicial mais apropriada.
Componentes críticas
 Cinco apoios no chão;
 Pés em contacto com o chão e fortemente
apoiados nos tacos;
 Joelho da perna de trás apoiado no chão;
 Mãos colocadas no chão, ligeiramente mais
afastadas que a largura dos ombros;
 Os dedos polegar e indicador colocados
lateralmente e atrás da linha de partida;
 Cabeça no prolongamento do tronco e olhar
dirigido para o chão;

POSIÇÃO DE “PRONTOS”

Objectivo Colocar-se na posição ideal para iniciar a corrida.
Componentes críticas
 Quatro apoios (elevação da bacia acima
da linha dos ombros);
 Apoiar fortemente os pés nos blocos;
 O joelho da perna da frente deve fazer
um ângulo de 90°;

 Os ombros avançam ligeiramente para a
linha da frente da linha das mãos,
deslocando o peso do corpo para a
frente;
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 O joelho da perna de trás deve fazer um
ângulo de 120-140°;
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POSIÇÃO DE PARTIDA

Objectivo Largar os blocos e iniciar a corrida.
Componentes críticas
 As mãos deixam o solo em simultâneo;
 Forte impulsão dos MI com extensão da perna
da frente;
 Avanço do joelho da perna de trás com uma
forte e curta puxada;
 Movimento de
equilibrador;

MS

enérgico,

activo

e

 Cabeça no prolongamento do tronco, olhando
em frente;
 Tronco inclinado à frente;

- FASE DE ACELERAÇÃO
Objectivo Aumentar a velocidade para que haja uma transição eficaz para a
corrida de velocidade máxima.

Componentes críticas
 Primeiros apoios próximos uns dos
outros;
 Apoio do terço anterior do pé;

 Redução gradual da inclinação do
tronco;
 Aumento da amplitude e frequência da
passada;
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 Apoios rápidos e enérgicos no solo;
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 - Fase de velocidade máxima
Objectivo

Manter a velocidade máxima durante o maior tempo possível

Componentes críticas
 Cabeça direita, olhando em frente;
 Tronco direito, com os ombros descontraídos;
 MS flectidos a 90º, no eixo da corrida, coordenados com o movimento dos MI
Apoios activos sobre o terço anterior do pé;

 - Fase de desaceleração e chegada
Objectivo

Utilizar a velocidade resistente do indivíduo com o intuito de finalizar a
corrida o mais rápido possível

Componentes críticas
 Tentar manter os joelhos altos;
 Manter a amplitude de passada;
 Não alterar a técnica de corrida;
 Inclinar o tronco à frente sobre a
meta;

CORRIDA DE ESTAFETAS
Constitui uma vertente colectiva do atletismo, permitindo desenvolver o espírito

Definição
É uma prova de velocidade, em que cada equipa é constituída por quatro
elementos, e tem como objectivo transportar um testemunho desde o início ao fim da
corrida, no menor tempo possível.

Educação Física e Desporto

de equipa e entreajuda com os companheiros.
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A passagem do testemunho de um corredor a outro deve obrigatoriamente
efectuar-se de mão em mão e em zonas regulamentares de 20 metros (zona de
transmissão). Para as estafetas até 4 x 100m, uma zona de balanço de 10 metros
precede a zona de transmissão (pré-zona). Depois da transmissão do testemunho, o
atleta transmissor tem de continuar no seu corredor até que todas as entregas tenham
terminado.
O mais importante é conseguir uma elevada velocidade média durante a corrida,
pelo que se devem minimizar todas as perdas de velocidade na passagem do
testemunho.

TRANSMISSÃO DO TESTEMUNHO
Transmissões alternadas

Objectivo Maximizar a velocidade do testemunho durante os percursos estabelecidos
minimizando a distância percorrida por cada aluno.

Componentes críticas
 O 1º corredor leva o testemunho na
mão direita e aproxima-se do
segundo corredor pela parte de
dentro da pista (transmissão
interior);

 O 3º corredor recebe o testemunho
na mão direita e aproxima-se do
quarto corredor pela parte de dentro
da pista (transmissão interior);
 O 4º corredor recebe o testemunho
na mão esquerda;

Educação Física e Desporto

 O 2º corredor recebe o testemunho
na mão esquerda e aproxima-se do
terceiro corredor pela parte de fora
da pista (transmissão exterior);

8

Zonas de balanço e de transmissão
Objectivo

Efectuar uma transmissão eficiente e válida.

Componentes críticas
 O testemunho deve ser transmitido
na zona de transmissão - 20m;
 O aluno que vai receber deve
esperar dentro da zona de balanço 10m;
 O aluno que vai receber deve colocar
uma marca antes da zona de
balanço, para partir quando o aluno
que transmite cruzar essa marca;
 A marca é colocada entre 15-25 pés
a partir do início da zona de balanço
do lado da pista em que corre o
aluno que vai transmitir;

A transmissão do testemunho divide-se em três fases: preparação, aceleração e
transmissão.

 PREPARAÇÃO: o corredor que se aproxima mantém a velocidade máxima e o
corredor que vai receber o testemunho coloca-se na posição de partida.

 ACELERAÇÃO: os corredores sincronizam a sua velocidade, mantendo a

que vai receber).

 TRANSMISSÃO: o testemunho é transmitido com a técnica específica, o mais
rapidamente possível.
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velocidade máxima (corredor que vai entregar) e maximizando a aceleração (corredor
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 - Fase de preparação

Objectivo

O aluno que entrega o testemunho deve manter a velocidade máxima.
O aluno que vai receber o testemunho deve colocar-se em posição de
partida e partir no momento exacto.

Componentes críticas
 O aluno que entrega o testemunho
aproxima-se em velocidade máxima;
 O aluno que vai receber o
testemunho, deve estar apoiado
pelo terço anterior do pé com os
joelhos flectidos e inclinado para a
frente;
 O aluno que vai receber o
testemunho deve olhar para a
marca e partir quando o aluno que
transporta o testemunho passar
nessa marca;

 - Fase de Aceleração
Objectivo

Manter a velocidade máxima e dar com precisão a voz de comando
correcta (o aluno que entrega o testemunho).
Acelerar de uma forma controlada (o aluno que recebe o testemunho).

Componentes críticas

 O aluno que entrega o testemunho
deve dar a voz de comando para o
colega que vai receber, quando está
à distância óptima para a entrega;
 O aluno que vai receber o
testemunho estende o braço para
trás (de acordo com a técnica
utilizada) e o colega entrega-lhe o
testemunho;

Educação Física e Desporto

 A aceleração do aluno que recebe o
testemunho deve ser consistente;
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 - Fase de Transição

Objectivo

Entregar o testemunho com rapidez e segurança.

Componentes críticas
 O aluno que entrega concentra-se na
mão do aluno que recebe;
 O aluno que entrega coloca o
testemunho na mão do aluno que
recebe;
 O aluno que recebe, agarra o
testemunho mal sente o seu
contacto;
 Os dois alunos devem ficar no seu
lado da pista durante a transmissão;
 O aluno que entrega o testemunho
deve manter-se na sua pista até
terminarem todas as transmissões;

Ponto de transmissão
Objectivo

Transmitir o testemunho à velocidade ideal.

Componentes críticas
 Os alunos devem sincronizar a sua velocidade
dentro dos 30m que compreendem a zona de
balanço e a zona de transmissão;

 Para alunos mais hábeis o ponto de
transmissão ideal é no último terço da zona de
transmissão;
 A colocação correcta da marca e uma
aceleração consistente da parte do transmissor
são as chaves para uma transmissão de
sucesso;

Educação Física e Desporto

 O ponto de transmissão ideal para os alunos
principiantes é ao meio dos 20m da zona de
transmissão;
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Técnicas de Transmissão do Testemunho
Técnica ascendente
Objectivo

Entregar o testemunho com rapidez e segurança.

Componentes críticas
 O aluno entrega o testemunho de
baixo para cima, com um movimento de
extensão total do MS à frente, de modo
a colocá-lo entre o indicador e o polegar
(formam um V) do aluno que recebe;
 O MS do receptor estende-se para a
retaguarda ao nível da anca. A palma da
mão está orientada para trás, e os
dedos a apontar o solo;

Técnica descendente
Objectivo

Entregar o testemunho com rapidez e segurança.

Componentes críticas
 A mão do aluno que recebe é
estendida para trás na horizontal, com a
palma da mão virada para cima;

 Na altura da transmissão a distância
entre os alunos é cerca de 2m;

Educação Física e Desporto

 O testemunho deve ser entregue de
cima para baixo com um movimento de
extensão total do MS do transmissor e
colocado na palma da mão do receptor
que está bem aberta;
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ERROS MAIS FREQUENTES
Partida dos receptores
 Inicia-se com muita antecedência;
 Inicia-se tardiamente;
Corrida de transmissão
 Demasiado lenta (do receptor);
 Receptor parado no momento da transmissão;
Transmissão
 O aluno que recebe o testemunho vira-se para trás;
 O aluno que transmite o testemunho estende-o demasiado cedo;
 O aluno que recebe o testemunho estende o braço atrás
prematuramente;
 O aluno que recebe o testemunho fá-lo com a mão errada;
 O testemunho cai no chão, por precipitação na transmissão.

SALTO EM COMPRIMENTO
► Regulamento

SALTO EM COMPRIMENTO


Cada atleta tem três tentativas, após as quais, os oito atletas com melhores
resultados têm direito a mais três tentativas;



Após a terceira tentativa os atletas devem saltar pela ordem inversa à
classificação;



A chamada deve ser feita antes da linha de chamada (linha que separa a tábua de
chamada da zona de plasticina ou de areia molhada);



A zona de plasticina ou areia molhada serve para se poder ver com precisão as
marcas deixadas pelos saltos nulos e não pode ser pisada;
Os saltos são medidos desde a linha de chamada ate à marca mais atrasada
deixada pelo atleta na areia, não importando qual a parte do corpo que deixou
essa marca;



Cada atleta tem um minuto para realizar o salto após indicação do juíz;



A saída na caixa de areia deve ser pelo lado ou pela frente, mas sempre mais à
frente do que a marca deixada.

Educação Física e Desporto
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DEFINIÇÃO

É um tipo de salto que consiste na realização de uma corrida rápida e precisa e
uma chamada activa, procurando “transformar” a velocidade adquirida na maior
distância horizontal possível.

DESCRIÇÃO DAS VÁRIAS FASES

O salto em comprimento divide-se em quatro fases:
- Corrida de balanço
- Chamada
 - Voo
 - Recepção

 - Fase de Corrida de balanço
Objectivo

Acelerar no sentido de atingir a velocidade óptima para o salto.

Componentes críticas
 Corrida progressivamente acelerada até
à tábua de chamada;

 Correr com passadas amplas, relaxadas
e com os joelhos altos, para permitir que
os apoios se façam com o terço anterior
do pé;
 Tronco direito e olhar em frente,
ombros relaxados e acção rápida e
enérgica dos braços;
 Correr sempre com a bacia alta;

Educação Física e Desporto

 A distância da corrida de balanço pode
variar entre 8/10 passadas (para os
jovens alunos) até mais de 20 passadas
(para alunos de top);
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 - Fase de Chamada
Objectivo

Maximizar o ganho de velocidade vertical e minimizar a perda de
velocidade horizontal.

Componentes críticas
 A chamada deve ser executada com
precisão e na correcta continuidade das
acções, realizadas anteriormente (sem
travar)
 A planta do pé deve fazer um contacto
com o solo rápido e activo ou seja de
cima-frente para baixo-trás;
 A perna de chamada faz um movimento
de extensão activa das três articulações:
pé, joelho e anca;
 Elevar/avançar a coxa da perna livre
rápida e activamente até à horizontal;

 - Fase de voo
Nesta fase podem ser utilizadas diversas técnicas de salto (salto na passada,
salto em extensão, salto de tesoura). Neste documento vamos abordar a técnica do
salto na passada, por ser a mais adequada aos escalões de formação.

Salto na passada
Objectivo

Preparar uma recepção eficiente.

Componentes críticas
 A perna livre é mantida na posição da
fase de chamada. O tronco deve
permanecer direito e vertical;

 Realiza-se a elevação dos joelhos e
extensão das pernas para a frente
antes da recepção;
 Fechar o tronco sobre as pernas,
movimentando os braços em extensão
de cima para a frente e para baixo;

Educação Física e Desporto

 Depois de ser atingido o ponto mais
alto do voo, a perna de chamada deve
flectir e avançar para se juntar à perna
livre;
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 - Fase de Recepção
Objectivo

Minimizar a perda de distância.

Componentes críticas
 Colocar os pés na areia pelos calcanhares e
ao mesmo nível;
 Amortecer a queda, através da flexão dos
joelhos após o toque dos calcanhares,
permitindo o avançar sobre o local de
contacto;
 Lançar a bacia para a frente;
 Manter o corpo inclinado à frente e puxar os
braços para trás;

ERROS MAIS FREQUENTES
Corrida de balanço
 Redução da velocidade nas passadas finais (devido a uma corrida demasiado
longa e desgastante, sendo a velocidade máxima alcançada precocemente);
 Apoio sobre a planta dos pés;
 Joelhos baixos;
 “Corrida sentada” (bacia baixa).
Chamada
 Assentamento sobre o calcanhar;
 Inclinação do tronco à frente;
 Apoio a partir do calcanhar;
 Insuficiência do movimento de balanço da perna livre;
 Projecção da bacia exclusivamente para cima;
 Olhar dirigido para a tábua de chamada.

Recepção
 Recepção com 2 pés afastados;
 Joelhos em extensão;
 Ausência de uma ligeira inclinação lateral;
 Tronco inclinado à retaguarda.

Educação Física e Desporto

Fase de voo
 Braços descoordenados ou em abdução;
 Perna de chamada mantém-se em baixo;
 Manter os joelhos baixos.
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SALTO EM ALTURA
► Regulamento

SALTO EM ALTURA
 Cada atleta dispõe de três tentativas para cada salto válido;
 O atleta após um derrube pode prescindir das restantes tentativas e utilizar
numa altura posterior;

 As alturas da subida da fasquia são previamente determinadas e têm que
subir no mínimo dois centímetros em cada altura, excepto quando um
atleta já ganhou a prova e pode colocar a fasquia à altura pretendida;

 Os saltos são válidos quando o atleta passa a fasquia;
 São considerados nulos: se o atleta derruba a fasquia; ultrapassa a linha
vertical à fasquia e tocar no solo ou no colchão; realizar a chamada com os
dois pés;

 Cada atleta tem um minuto para realizar o salto após indicação do juíz;
 Quando ficam três ou dois atletas o tempo para realizar o salto passa para
dois minutos e quando fica apenas um atleta o tempo é de cinco minutos.

DEFINIÇÃO

É um tipo de salto que consiste na realização de uma corrida rápida e precisa e
uma chamada activa, procurando “transformar” a velocidade horizontal em projecção

Há três técnicas diferentes no salto em altura, que se distinguem tanto pela
trajectória da corrida de balanço, como pelas acções realizadas na chamada e na fase
de voo.
A técnica do rolamento ventral teve muito sucesso no passado, mas hoje em
dia praticamente já não é utilizada. A técnica da tesoura é muito importante na fase de

Educação Física e Desporto

vertical do corpo, para procurarmos sempre a maior elevação possível.
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formação do jovem atleta, pois contém algumas das características técnicas
fundamentais no salto em altura. A técnica que se deve utilizar e aquela que permite

Educação Física e Desporto

melhores resultados é a do "Fosbury Flop".
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Salto em altura – Técnica de Fosbury Flop

CORRIDA
DE BALANÇO

CHAMADA

VOO

QUEDA

Características técnicas mais importantes
O salto em altura divide-se em quatro fases: CORRIDA DE BALANÇO,
CHAMADA, VOO e QUEDA.
1 - A corrida de balanço é feita em forma de "J”, com uma primeira parte em
recta (o atleta deve inclinar-se ligeiramente para a frente para acelerar) e uma
segunda parte em curva (o atleta deve inclinar-se par o lado de dentro da curva). A
velocidade deve aumentar progressivamente durante a corrida até o atleta atingir uma
Velocidade Óptima.
2 - Na chamada o atleta deve fazer um apoio rápido activo do pé no solo,
dinâmico alinhando a bacia com o pé da chamada. Esse apoio deve ser feito na linha
da trajectória da corrida.
3 - No final da chamada o tronco deve estar direito, a perna de impulsão em
extensão completa e a coxa da perna livre deve subir acima da horizontal.

do final da chamada deve ser mantida e o braço do lado da perna livre é lançado para
cima paralelamente à fasquia.
5 - Ao passar por cima da fasquia o atleta deve arquear as costas e elevar as
pernas e a cabeça, tentando ficar o mais descontraído possível.
6 - A queda é feita sobre as costas e o seu principal objectivo é evitar lesões.
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4 - Na primeira parte da fase de voo (enquanto o atleta está a subir), a posição
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Objectivos para treinar salto em altura:
1) Aprender a correr em curva;
2) Melhorar a força reactiva e a capacidade de salto;
3) Adquirir e desenvolver a ligação “corrida-impulsão” e a técnica da chamada;
4) Ensinar a técnica da Tesoura;
5) Ensinar a técnica do “Fosbury Flop”.

ERROS MAIS FREQUENTES
Corrida de balanço
 Redução da velocidade e desprezar a corrida em curva (criando desequilíbrios);
 Corrida desajustada (normalmente demasiado longa);
 Joelhos baixos;
 “Corrida sentada” (bacia baixa);
 Tronco direito ou inclinado para fora.
Chamada
 Não realizar a impulsão vertical, logo cria dificuldade na ligação “corridaimpulsão”;
 “Deitar ou atirar para cima da fasquia;
 Apoio pouco dinâmico e fora da trajectória da corrida o que leva a perda de
velocidade;
 Insuficiência do movimento de balanço da perna livre;
 Flexão da perna de chamada;
 Colocação contrária do pé de chamada.
Fase de voo
 Movimento incorrecto da perna livre e do braço do mesmo lado;
 Dificuldade na transposição da fasquia devido a excessiva contracção do tronco e
ombros;
 Arquear pouco as costas.

Educação Física e Desporto

Queda
 Dobrar os joelhos podendo provocar lesões (bater com os MI na cara).
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LANÇAMENTO DO PESO
► Regulamento

LANÇAMENTO DO PESO
 Cada atleta tem três tentativas, após as quais, os oito atletas com melhores
marcas têm direito a mais três ensaios pela ordem inversa à classificação;

 Vence a prova o atleta que obtiver o melhor resultado em qualquer uma
das seis tentativas;

 Em caso de empate, desempata o segundo melhor resultado e assim
sucessivamente

 O peso tem de ser lançado do ombro apenas com uma mão;
 O peso tem de ser colocado na proximidade do pescoço ou queixo e a mão
não poderá deslocar-se para baixo dessa posição durante o lançamento;

 O peso não pode ser colocado atrás da Lina dos ombros;
 A medição dos lançamentos é feita desde a marca deixada pelo engenho
no solo mais próxima do círculo até à margem interna da antepara (frente
do círculo), ao longo de uma linha que passe pelo seu centro;

 O lançamento é considerado nulo se o atleta tocar fora do círculo ou na
parte superior da antepara durante o lançamento, ou se largar
incorrectamente o peso;

 Também é considerado nulo se o peso cair fora do sector de queda
 O atleta tem de abandonar o círculo só depois do peso cair no chão e por
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trás de uma linha que atravessa o circulo a meio.

21

DEFINIÇÃO
Projecção à maior distância possível do engenho para o interior de uma zona de
queda, tendo os concorrentes que respeitar as regras específicas impostas, bem como
utilizar os gestos técnicos adequados.

DESCRIÇÃO DAS VÁRIAS FASES

São normalmente consideradas quatro fases no lançamento do peso:
 - Fase preparatória
 - Deslizamento ou deslocamento dos apoios
 - Lançamento propriamente dito
 - Recuperação do equilíbrio

 Fase Preparatória
Objectivo

Colocação do peso e dos apoios no círculo, concentração

Componentes críticas
 Apoiar o peso na base dos dedos. Estes
estão paralelos e ligeiramente afastados (A);
 Colocar o peso junto à mandíbula, por baixo
do queixo, estando o braço flectido, em
tensão (B);

A

B

 O aluno coloca-se na parte posterior do
círculo de lançamento, de costas para o local
da queda (C);

 O corpo fica equilibrado apenas na perna
direita;
 A perna de apoio deve estar flectida
enquanto a perna esquerda é atirada para
trás;

C
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 O tronco inclina-se para a frente e fica
paralelo ao chão;
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 Fase de Deslizamento
Objectivo

Iniciar a aceleração e posicionar o corpo para a acção final.

Componentes críticas
 Manter os ombros voltados
para o ponto de partida (A);
A

 A perna livre realiza um
movimento activo para trás e
para cima;
 A perna de apoio faz uma
extensão
à
retaguarda,
procurando
um
deslocamento
rápido
e
rasante;
 O pé direito ocupa o centro
do círculo e o esquerdo pousa
junto da antepara (B);

Colocação
dos pés

B

 - Lançamento propriamente dito
Posição de força

Objectivo

Manter a velocidade do peso e iniciar a aceleração principal.

Componentes críticas
 O peso do corpo está sobre a
perna direita;

 A cabeça e o braço esquerdo
estão virados para trás;
 O cotovelo direito faz um
ângulo de 90° com o tronco;
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 O tronco e os ombros estão
em torção;
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Aceleração principal

Objectivo

Transferir a velocidade do lançador para o peso.

Componentes críticas
 Rotação da bacia para a frente através
da extensão rápida da perna direita;
 O movimento de rotação do tronco é
bloqueado pelo braço esquerdo;
 O cotovelo direito está levantado e
virado na direcção do lançamento;
 O peso do corpo é transferido da
perna direita para a esquerda;

Acção final do membro superior

Objectivo

Transferir a velocidade do lançador para o peso.

Componentes críticas
 O movimento de “chicote” do braço
direito começa após a extensão
completa dos MI e do tronco;
 O braço esquerdo deve estar dobrado
e fixo junto do tronco;

 Os pés mantêm-se em contacto com o
chão até final do lançamento;
 A cabeça deve estar atrás do pé
esquerdo até final do lançamento;
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 O lado esquerdo do corpo mantêm-se
estendido e em posição de bloqueio;
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 - Fase de Recuperação do Equilíbrio

Objectivo

Estabilizar o lançador e evitar lançamentos nulos.

Componentes críticas
 Efectuar um salto colocando a
perna direita à frente e flecti-la;
 O trono deve baixar e a perna
esquerda balancear para trás;
 Olhar dirigido para o chão;

CORRIDAS DE RESISTÊNCIA
► Regulamento

CORRIDAS DE CORTA-MATO
 Estas provas realizam-se em terrenos relvados, agrícolas ou florestais;
 A partida é realizada em grupo;
 O juiz de partida dá uma só voz de partida (“ Aos seus lugares”);
 Os atletas não podem pisar a linha de partida;
 De seguida o juiz dará o sinal de partida (tiro ou outro sinal sonoro);
 Os atletas deverão realizar a corrida sempre entre as fitas que sinalizam o caminho ou
percurso. Se o não fizerem, serão desclassificados;

 Durante a prova, o atleta pode parar e até mesmo andar, desde que não saia do percurso.

Características

técnicos da própria acção de correr são semelhantes aos outros tipos de corrida. No
entanto e dado tratar-se de uma corrida de média e longa duração é necessário
salientar que quando se realiza uma prova deste género é necessário ter bem
desenvolvida uma capacidade denominada por Resistência Aeróbia. Esta capacidade
fisiológica associada à capacidade técnica do atleta em manter um ritmo de corrida
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Em relação a esta especialidade podemos dizer que a maioria dos aspectos
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constante (sem grandes oscilações de ritmo) é fundamental para o correcto
desenvolvimento deste tipo de corridas.

Técnica de Corrida
Para o desenvolvimento de qualquer uma das especialidades de corrida que o
Atletismo comporta, é fundamental que o atleta possua uma boa técnica de corrida. A
técnica de corrida, engloba aspectos como, a colocação do pé, da cabeça e dos
membros superiores e inferiores durante o desenvolvimento de uma corrida, que
serão fundamentais para que o atleta consiga concretizar os seus objectivos.

Skipping Baixo:
 Olhar dirigido para a frente;
 Apoio sobre activo pelo terço anterior do pé;
 Extensão completa da perna de impulsão;
 A bacia e o tronco funcionam como um bloco e devem estar na posição
vertical;
 O joelho sobe apenas o suficiente para que o pé perca o contacto com o solo;
 Trabalho descontraído e coordenado dos membros superiores.

Skipping Médio:
 Apoio activo sobre o terço anterior do pé;
 Olhar dirigido para a frente;
 Ligeira subida dos joelhos (45°);

 Coordenar o movimento dos membros inferiores (MI) com o movimento dos
membros inferiores (MS);
 Boa frequência de execução;
 O balanço dos braços é de média amplitude.

Educação Física e Desporto

 Manter os braços flectidos num ângulo de 90°;
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Skipping Alto:
 Apoio activo e dinâmico pelo terço anterior do pé;
 Olhar dirigido para a frente;
 Extensão completa da perna de impulsão;
 Tronco direito, bacia alta;
 Subido dos joelhos até à horizontal (90°), movimento circular dos MI (membros
inferiores);
 Manter os braços flectidos num ângulo de 90º;
 Coordenar o movimento dos membros inferiores (MI) com o movimento dos
membros inferiores (MS);
 Grande frequência gestual;
 O balanço dos braços é de grande amplitude.

Skipping Nadegueiro
 Apoio activo pelo terço anterior do pé;
 Flexão rápida da perna de trás;
 Tronco direito e bacia alta;
 Trabalho descontraído e coordenado dos membros superiores (MS)
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 Significativa frequência gestual;
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