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ESCALÕES ETÁRIOS 

 

A data de referência para cálculo da idade é 1 de setembro de 2019. Sendo assim: 

• Juniores / Seniores: >= 18 anos 

• Juvenis: 16 a 17 anos 

• Iniciados: 14 a 15 anos 

• Infantis: 11 a 13 anos 

• Minis: 7 a 10 anos 

 

MODALIDADES COMPETITIVAS 

 

Atletismo – Geral 

No Atletismo aplica-se o regulamento oficial das provas em causa, mais 

concretamente corridas de 60, 100, 200 e 400 metros, corta-mato, lançamentos, 

salto em comprimento e salto em altura. Nesta modalidade a classificação 

utilizada é a do IPC (Internacional Paralympic Committee). 

No Atletismo a classe desportiva é designada pelo prefixo “T” ou “F” e por um 

número. O prefixo T significa “Track” [Pista] e o F significa “Field” [Campo]. Os 

prefixos indicam o tipo de evento a que a classe desportiva se aplica, provas de 

pista ou provas de campo. 

DEFICIÊNCIA CLASSES 

Deficiência visual  Classes Desportivas T/F 11-13 

Deficiência intelectual  Classe Desportiva T/F 20 

Deficiência motora 
 T30-54 e F31-58. Classes desportivas do grupo 30 são 

atribuídas aos atletas com atetose, ataxia e/ou 

hipertonia. Estas deficiências tipicamente afetam a 

capacidade de controlar as pernas, o tronco, os 

braços e as mãos. 

Nanismo/ baixa estatura  F40 
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Deficiência auditiva  T/F0 

Sem deficiência/ Ligeiras 

Dificuldades de 

Aprendizagem 

T/F 100 

 

Atletismo – Corrida 

As competições estão estruturadas por escalão, sexo e classificação 

desportiva para as provas: 60 metros, 100 metros, 200 metros, 400 metros e 4x100 

metros. 

Para os minis, infantis e iniciados: 60 e 200 metros.  

Para os juvenis e juniores/seniores: 100, 400 metros e 4x100 metros. 

 

Atletismo – Corta-mato 

A competição está aberta a todos os escalões, devendo ser incluída na 

prova de corta-mato organizada no âmbito das provas de atletismo da DSDE, com 

as possíveis adaptações ao nível da duração e/ou distância do percurso. Como 

tal, aplica-se o regulamento geral desta prova. 

 

Atletismo – Lançamentos  

A competição será estruturada por escalão, sexo e classificação desportiva. 

Durante a competição, cada participante poderá realizar 3 ensaios. Será 

contabilizado o ensaio com resultado superior válido. 

 

Atletismo – Salto em comprimento 

A competição será estruturada por escalão, sexo e classificação desportiva. 

Durante a competição, cada participante poderá realizar 3 ensaios. Será 

contabilizado o ensaio com resultado superior válido. 

 

Atletismo – Salto em altura 

A competição está estruturada por escalão, sexo e classificação desportiva. 
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Durante a competição, cada participante terá 2 tentativas para sobrepor a 

fasquia em cada altura apresentada. Se conseguir sobrepor a fasquia na primeira 

ou segunda tentativa, o número de tentativas disponíveis para a altura superior 

será sempre de 2. Caso não consiga transpor a fasquia em nenhuma das 2 

tentativas será eliminado e a competição termina para o atleta, ficando registada 

a última altura em que o atleta sobrepôs a fasquia com sucesso. A altura da 

fasquia apresentada é da responsabilidade da organização. Em caso de empate 

entre atletas será tido em conta, em primeiro lugar, em que tentativa o atleta 

passou a última fasquia, sendo dada vantagem ao atleta que passou a fasquia 

logo na primeira tentativa. Caso se verifique empate após esta situação, proceder-

se-á à mesma verificação nas alturas inferiores transpostas.  

 

Basquetebol 

A competição será organizada por escalão e por género. Não será tomada 

em conta a classificação desportiva. 

Aplicam-se as regras oficiais de Basquetebol com a devidas adaptações em 

relação ao campo utilizado (menor tamanho), número de atletas (4) e em relação 

a questões técnicas individuais, nomeadamente a existência de alguma 

tolerância na parte da arbitragem em relação ao drible e número de passos com 

a bola. Quando uma equipa atingir 5 faltas pessoais, cometidas por qualquer um 

dos seus elementos, a equipa adversária terá direito a 2 lances livres. A partir da 6ª 

falta pessoal, a equipa adversária terá direito a 1 lançamento livre por cada falta 

realizada. Um atleta que cometa 5 faltas individuais terá de ser substituído e não 

poderá voltar ao jogo. 

 

Boccia 

Competições para as classes individuais de BC1, BC2, BC3, BC4, BC5 e Equipa. 

Na classe de Equipa, poderá ser inscrita apenas uma equipa por instituição, 

com um máximo de 6 atletas e um mínimo de 3. Na constituição da equipa é 

obrigatória a inclusão de pelo menos um atleta elegível para uma das classes 

individuais referidas. Em todos os parciais do jogo é obrigatória a presença em 
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campo de pelo menos um atleta elegível para a competição individual de Boccia. 

As substituições dos atletas são livres desde que efetuadas no intervalo dos parciais 

e sempre tendo em conta o referido anteriormente. 

A assinalar que, na fase final da competição, realizada durante a Festa do 

Desporto Escolar 2020 (FDE 20), apenas participarão atletas que se tenham 

apurado nas fases prévias da competição. Aplicam-se as regras oficiais em vigor 

da BISFed, excluindo-se as adaptações e alterações necessárias por questões 

organizativas da competição, nomeadamente número de atletas, número de 

competições e tempo de prova.  

 

Canoagem 

Prova de canoagem em K1 (individual) masculino e feminino K2 (equipa) 

masculinos e femininos. São aceites equipas entre 2 a 3 elementos inscritos, 

podendo participar apenas 2 elementos. Estão abertas competições por escalão 

e sexo. As equipas mistas são consideradas equipas masculinas por questões de 

organização. 

Aplicam-se as regras gerais da modalidade de canoagem exceto no tipo de 

embarcação utilizada nas provas (sit-on-top) e na distância do percurso da prova, 

que será definida antes da FDE 20. 

 

Futebol 

Competições em 3 escalões (igual ou menor de 12 anos; dos 13 aos 16 anos; 

e maiores de 16 anos). Cada escola/instituição apenas poderá inscrever uma 

equipa por escalão com um máximo de 10 jogadores e um mínimo de 5. 

Aplicam-se as regras oficiais do Futebol de 5, excluindo-se as adaptações e 

alterações necessárias por questões organizativas da competição, 

nomeadamente número de atletas, número de competições e tempo de prova.  

 

Goalball 

Competição nos escalões menor de 16 e igual ou maior de 16 anos. São 

aceites equipas mistas entre 3 a 6 elementos. 
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Aplicam-se as regras oficiais em vigor da IBSA, excluindo-se as adaptações e 

alterações necessárias por questões organizativas da competição, 

nomeadamente número de atletas, número de competições, tempo de prova e 

materiais do campo. Adicionam-se as seguintes alterações em relação ao 

regulamento da modalidade: 

- Pelo menos um jogador em campo terá de possuir deficiência visual. Está 

regra poderá não ser aplicada se as instituições em causa não tiverem 

alunos/utentes com esta deficiência; 

- O tempo de jogo terá a duração de 10 minutos (2 partes de 5 minutos) com 

um intervalo de 2 minutos. Não existem paragens do tempo de jogo exceto 

quando a bola sai do terreno de jogo ou quando é feita uma substituição. Se 

necessário, por motivos de organização, poderão ser efetuadas alterações ao 

tempo de jogo; 

- As substituições são limitadas a três por jogo e cada uma terá de ser 

completada em 20 segundos, caso contrário a equipa adversária terá direito a 

marcação de um penalty; 

- A equipa possui 10 segundos para lançar a bola; 

- Cada equipa terá apenas direito a 1 desconto de tempo (30’’) durante o 

jogo; 

- Em situação de Ball Over, quando a bola é reposta dentro do campo a 

contagem reinicia do zero tendo a equipa 10 segundos para colocar a bola fora 

da sua área;  

- Em caso de empate no fim do tempo regulamentar do jogo da final da 

competição, realizam-se dois minutos de prolongamento. Caso se mantenha a 

situação de empate recorre-se às penalidades em sistema “morte súbita”, em que 

os atletas marcam e defendem uma grande penalidade, sendo estas duas ações 

obrigatoriamente sucessivas. - Um atleta poderá voltar a efetuar estas duas ações 

apenas após a utilização de todos os seus colegas de equipa. 

- Todas as equipas deverão levar camisolas numeradas de 0 a 9, de maneira 

a facilitar o trabalho dos anotadores (na penalização por três lançamentos 

consecutivos por parte do mesmo atleta). 
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Natação 

Na Natação, a classificação utilizada é a do IPC (Internacional Paralympic 

Committee). 

 

DEFICIÊNCIA CLASSES 

Deficiência motora S/SB 1 - S/SB10 

Deficiência visual S/SB 11 - S/SB 13 

Deficiência intelectual S/SB 14 

Deficiência auditiva S/SB 0 

Sem deficiência/ Ligeiras Dificuldades de 

Aprendizagem 

S/SB 100 

 

Provas competitivas: Estão abertas competições por escalão, sexo e 

classificação desportiva para as provas: 25 metros livres, 25 metros costas, 25 metros 

bruços e 50 metros livres. Nestas provas não serão permitidos flutuadores nem 

qualquer outro tipo de apoio. 

Está aberta também competição para estafetas: 4x25 metros livres. São 

aceites equipas com o máximo de 8 elementos inscritos, naturalmente só podendo 

entrar em prova 4 elementos. Restrições: Cada atleta só se pode inscrever em 2 

provas individuais + 1 estafeta. Um atleta que participe na prova de 25 metros livres 

não poderá participar na prova de 50 metros livres. 

 

Rugby 

Competição de Rugby no formato simplificado de “Bitoque Rugby”: 

Cada equipa é constituída por um máximo de 10 elementos com 5 em jogo. 

Não existem limites ao número de substituições ao longo do jogo. 

Um jogo é compreendido por duas partes de 5 minutos com um intervalo de 

2 minutos. Tal duração poderá ser alterada se necessária por questões 
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organizativas. Uma vitória corresponde a 3 pontos, um empate a 2 pontos e uma 

derrota 1 ponto. 

Considera-se ensaio cada vez que a bola é colocada em cima ou após a 

linha de fundo. Não são considerados ensaios, cujo contacto da bola tenha sido 

obtido através do lançamento da bola ou de um pontapé. Se um atleta da equipa 

colocar a bola em cima ou após a linha de fundo do seu lado será considerado 

como ensaio para a equipa adversária. 

Quando o jogador portador da bola for contactado por um jogador 

adversário, deverá parar de imediato, devendo passar a bola, num tempo limite 

de 5 segundos. Não são autorizados choques, rasteiras, contactos violentos e/ou 

prolongados ou que o árbitro considere desnecessários ou inapropriados para o 

normal desenrolar do jogo. 

Os passes realizados devem ser feitos para o lado ou para trás da linha do 

adversário. Os passes realizados para a frente desta linha serão considerados 

inválidos a não ser que sejam realizados com o pé. 

 

Slalom em cadeira de rodas 

Competições para todos os atletas, menores e maiores de 16 anos, sem 

distinção de sexo para efeitos de prova e classificação final. Os atletas serão 

colocados em classes desportivas de acordo com a sua funcionalidade motora: 

D1, D2, D3, D4, D5. Esta classificação terá lugar no período compreendido antes 

da prova. Estas classes poderão ser alteradas de acordo com os atletas inscritos 

para a competição e devido a outras questões organizativas. 

O percurso será formulado de acordo com as características dos atletas e do 

espaço disponível. As regras a aplicar serão, em princípio, aquelas dispostas pela 

PCAND, salvo alterações que a organização decida fazer em consonância e 

conhecimento dos responsáveis das instituições participantes. 

 


