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1. INTRODUÇÃO 

 O Laser Run é uma modalidade que faz parte de um dos 

segmentos do pentatlo moderno e foi introduzido na Direção de Serviços 

do Desporto Escolar há cerca de 3 anos, com o objetivo de promover e 

proporcionar aos alunos novas experiências. Nestes últimos anos, o 

feedback foi positivo por parte dos alunos e professores, surgindo assim 

grande procura e pedidos de apoio por parte dos estabelecimentos de 

ensino da RAM. 

  Com base nesta fundamentação, consideramos que existem 

condições para avançarmos para um novo patamar, com o intuito de 

proporcionar uma dinâmica mais competitiva, sem descurar a nossa 

missão pedagógica. 

O presente projeto tem como foco melhorar a nossa oferta 

desportiva, reforçando inicialmente a atividade interna das escolas, e 

posteriormente, as atividades externas nomeadamente a Festa do 

Desporto escolar. 

 As normas deste documento têm por base as regras da Federação 

Portuguesa de Pentatlo Moderno (FPPM) e da União Internacional do 

Pentatlo Moderno (UIPM). 

 

2. OBJETIVOS GERAIS: 

 Estimular a procura pelo desporto escolar, aumentando as taxas 

de participação desportiva, nomeadamente nos 2º, 3º ciclos e ensino 

secundário, bem como no número de eventos realizados; 

Melhorar a qualidade de uma oferta desportiva diversificada, 

reforçando a atividade interna; 

Dinamizar a formação e orientação desportiva, reforçando as 

aprendizagens e a melhoria da condição física; 

Fomentar o conhecimento das implicações e benefícios de uma 

participação regular nas atividades físicas desportivas escolares; 

Permitir um maior aperfeiçoamento técnico e físico na modalidade. 
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3. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Divulgar o projeto de Laser Run no maior número de escolas da 

RAM, cativando desta forma o maior número de alunos e 

Professores; 

 Desenvolver competições regulares externas a médio e longo 

prazo, com a possibilidade de formar núcleos nas escolas; 

 Possibilidade de protocolo com a Federação Portuguesa de 

Pentatlo, no sentido de munir as escolas com kits necessários para o 

desenvolvimento da modalidade; 

 Promover formações para os professores das escolas de todos os 

níveis de ensino. 

 

 

4. FORMATO COMPETITIVO 

No presente ano letivo o circuito escolar de Laser Run está acessível 

a todos os alunos dos 2º, 3º ciclos e ensino secundário das escolas da 

RAM, independentemente do núcleo em que estejam inscritos.  

Após a conclusão da 1ª fase de competição interna, serão 

apurados os dois primeiros alunos por cada escalão e género, com base 

nos seus tempos, formando um ranking de todas as zonas. Estes alunos 

irão disputar a fase final na Festa Do Desporto Escolar 2023.  

No caso dos alunos que se apurarem para a fase final não poderem 

competir, serão imediatamente repescados os elementos seguintes.  
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5. CONDIÇÕES PARTICIPAÇÃO 

 1 - Será disponibilizado um período de inscrições na zona de eventos 

da plataforma Place, onde o Coordenador do Desporto Escolar em 

conjunto com o Coordenador de Atividade Interna, devem efetuar 

corretamente as inscrições da escola/instituição e dos respetivos alunos. 

Após o término deste período, serão calendarizadas todas as 

competições escolares internas de acordo com a ordem de entrada na 

plataforma. Posteriormente serão contatados os responsáveis da 

equipa/grupo para agilizar toda logística necessária relativa ao evento. 

Havendo as condições técnicas e logísticas necessárias para realização 

das competições, compete à DSDE: 

a) Elaborar o calendário anual das competições com os locais para 

a realização das competições; 

b) Efetuar o programa de provas, tabelas, datas e horários.  

2 – Nas solicitações feitas pelas escolas, em que se realize um 

apuramento, a mesma terá obrigatoriamente de participar com os alunos 

apurados/repiscados na fase final organizada pela DSDE na Festa do 

Desporto Escolar 2023. 

6. ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

As escolas podem participar com um número máximo de quatro (4) 

elementos por escalão e sexo, não se considerando mais do que uma 

equipa por escola e sexo em cada escalão. No dia da competição não 

são permitidas quaisquer alterações. 

O “número do dorsal do aluno” terá de ser posicionado na parte da 

frente da camisola de acordo com a tabela atribuída para cada 

estabelecimento de ensino, devendo estar permanentemente visível 

durante toda a prova. 

Será realizada uma corrida por escalão/sexo, onde o juiz de partida 

fará a chamada, cabendo aos responsáveis a apresentar os respetivos 

alunos inscritos no local de partida, à hora prevista para o início da prova 

do respetivo escalão e sexo.  
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7. ATRIBUIÇÃO DOS NOMINAIS PARA AS ESCOLAS 

 

 ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

2000 - 2199 EBS da Ponta do Sol 

2200 - 2399 EBS Bispo Dom Manuel Ferreira Cabral 

2400 - 2599 ES Jaime Moniz 

2600 - 2799 ES Francisco Franco 

3000 - 3199 EB23 Dr. Eduardo Brazão de Castro 

3200 - 3399 EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva 

3400 - 3599 EB23 do Caniço 

3600 - 3799 Colégio Infante D. Henrique 

3800 - 3999 Colégio Salesianos do Funchal 

4000 - 4199 Colégio de Apresentação de Maria 

4200 - 4399 Colégio de Santa Teresinha 

4400 - 4599 Escola da APEL - Associação Promotora do Ensino Livre 

4600 - 4799 EBS D. Lucinda Andrade 

4800 - 4999 EB23 dos Louros 

5000 - 5199 EBS do Porto Moniz 

5200 - 5399 EB23 Dr. Alfredo F. Nóbrega Júnior 

5400 - 5599 EB23 da Torre 

5600 - 5799 EB23 do Caniçal 

6000 - 6199 EB23 Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas 

6200 - 6399 Escola Profissional Cristóvão Colombo 

6400 - 6599 Escola Profissional Atlântico 

6600 - 6799 EB23 Cónego João Jacinto Gonçalves Andrade 

7000 - 7999 Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira 

8000 - 8199 EB1/PE de Santo António e Curral das Freiras 

8200- 8399 EB123/PE Bartolomeu Perestrelo 

8400 - 8599 EBS Gonçalves Zarco 

8600 - 8799 EB23 Dr. Horácio Bento Gouveia 

8800 - 8999 EB23 Estreito de Câmara de Lobos 

9000 - 9199 EBS de Machico 

9200 - 9399 EBS da Calheta 

9400 - 9599 EBS Padre Manuel Álvares 

10000 - 10199 EBS de Santa Cruz 

10200 - 10399 EBS Prof.Dr. Francisco de Freitas Branco 
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8. ESCALÕES ETÁRIOS 

Na modalidade de Laser Run são definidos os seguintes escalões 

etários, em ambos os sexos de acordo com o ano de nascimento dos 

alunos. Os alunos só podem participar em apenas uma categoria por 

prova, não sendo permitidas subidas de escalão. 

Escalões Idades Ano de Nascimento 

       Infantis 1 ≤10  2012 e posteriores 

       Infantis  11-12 2010-2011 

Iniciados 13-14 2008-2009 

       Juvenis 15-16 2006-2007 

Juniores/Seniores ≥17 2005 e anteriores 

 

As provas incluídas neste circuito respeitarão as seguintes 

sequências e distâncias abaixo: 

Escalões Corrida Tiro Distância 

Infantis 1 2 x 400 m 2 x 5 tiros 3 m 

       Infantis  3 x 400 m 3 x 5 tiros 5 m 

Iniciados 3 x 400 m 3 x 5 tiros 5 m 

      Juvenis 4 x 400 m 4 x 5 tiros 5 m 

Juniores/Seniores         4 x 400 m          4 x 5 tiros          5 m 



Regulamento Específico de Laser Run – 2022/2023                     

Caminho dos Saltos nº 219, 9050-211 Funchal                                    8 
Email: dsde.atletismo@gmail.com , Raúl Goulart 969543889 

 

 

 

 

9. CONDUTA DESPORTIVA: 

 

 Todos os alunos deverão respeitar a linha de partida, colocando-se 

atrás desta devidamente equipados para iniciarem a prova. 

 A partida é dada por um sinal sonoro, correspondendo ao 

momento em que é iniciada a contagem de tempos pelo cronómetro. 

 Cada aluno é responsável pelo cumprimento/conhecimento do 

respetivo percurso (nº de voltas), previamente definido para cada 

segmento da prova; 

 Comportamentos que contrariem os pressupostos de desportivismo 

e fair-play, podem levar à desclassificação de quem os comete. 

 Todas as diretrizes emanadas pelos Juízes devem ser respeitadas 

pelos alunos. 

 

10.  REGRAS GERAIS 

A prova inicia-se com a sequência de tiro. O atleta terá de 

completar 5 tiros certeiros, no máximo de 50 segundos, podendo realizar 

o número de tentativas que quiser. Quando completar os 5 tiros certeiros, 

o aluno pode iniciar o segmento de corrida. Caso não consiga completar 

a sequência de 5 tiros certeiros, tem de aguardar que o alvo desligue (50 

segundos), iniciando apenas nesse momento a corrida, sem qualquer 

outra penalização.  

O aluno terá de realizar o número de sequências tiro-corrida exigidas 

para o seu escalão etário, terminando a prova após a corrida do final da 

última sequência. 
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11.  REGRAS ESPECÍFICAS 

Segmento De Tiro:  

 A uma distância regulamentar de 3 ou 5 metros do alvo, consoante 

o caso, o atirador deve cumprir várias séries de disparos. Cada série 

consiste em atingir 5 vezes o alvo (sucesso assinalado com luz verde 

versus insucesso assinalado com luz vermelha), com um número ilimitado 

de disparos num tempo máximo de 50 segundos, num alvo com uma 

zona válida de 59.5mm de diâmetro.  

Cada aluno dispara na sua linha de tiro, que será previamente 

definida.  

Os alunos são responsáveis por disparar apenas no seu alvo.  

Na linha de tiro os alunos podem ter água e uma toalha. 

 Os alunos devem ficar com os dois pés no chão, sem apoio, dentro 

da sua linha de tiro. A arma deve ser segura e disparada com apenas 

uma mão. A mão desarmada não deve dar apoio ao braço armado 

exceto nos escalões de Infantis que será permitido ao aluno segurar a 

arma com as duas mãos.  

É obrigatório baixar a pistola entre cada disparo.  

 No período de aquecimento, os alunos podem efetuar um número 

ilimitado de tiros.  

 Após o aquecimento e antes do sinal de partida, as armas devem 

permanecer sobre a mesa.  

  Somente depois de concluir com êxito cada série de disparos, ou 

decorridos 50 segundos, o aluno pode começar a correr. Após a última 

série de disparos o atleta deve orientar-se para a linha de meta, por 

forma a concluir a sua prova.  
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 Não são consideradas interrupções por mau funcionamento dos 

equipamentos de tiro, a regra dos 50 segundos deve ser respeitada para 

que o atleta prossiga para a Corrida.  

  Não é permitido introduzir qualquer acessório à estrutura original 

do modelo da arma em questão (ex: elásticos, etc.) sendo que a infração 

conduz à desqualificação na prova.  

 

Segmento De Corrida  

 Os alunos devem seguir o percurso desde a linha de partida até à 

linha de tiro. Após o tiro, devem seguir pelo percurso delineado.  

 Durante a corrida nenhum aluno pode aceitar qualquer 

assistência.  

 Os alunos devem ficar dentro da pista de prova durante a corrida.  

  Os alunos que saírem da zona de prova serão desclassificados.  

  A disputa por posição será aceite, no entanto, uma eventual 

conduta antidesportiva não será tolerada e resultará em 

desqualificação.  

  O aluno deve completar o percurso para que o seu tempo de 

chegada seja registado.  
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12. RECURSOS MATERIAIS: 

Um kit de 10 armas + 10 alvos (pedido de apoio à federação de 

Pentatlo Moderno);  

Suporte para alvos (pedido de apoio à federação de pentatlo 

Moderno); 

2 Fitas Métricas; 

Dois computadores;  

 Coluna de som + micro + Megafone; 

 80 pilhas para o ano letivo; 

4 Cronómetros para realizar Partidas e chegadas; 

Impressão de 10 folhas A3 para colocar nas boxes; 

10 mesas; 

8 canetas permanentes para registo de dorsais nos alunos;  

Dois conjuntos de cones rasos;  

Gel para desinfetar as mãos e material; 

Fita balizadora; 

8 caixas de braçadeiras. 
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13. RECURSOS HUMANOS: 

O coordenador da DSDE controla, coordena e supervisiona todo o 

evento. No secretariado são necessários 2 elementos, um faz o registo dos 

tempos no computador e outro elemento recebe os boletins de prova e 

comunica os tempos ao colega. Nas chegadas, são necessários três juízes 

que verificam os tempos, fazem os registos pela ordem de chegada e 

posteriormente fazem chegar os boletins ao secretariado. Na zona de 

partida é imprescindível um juiz de chamada, que reúne todos os alunos 

antes da prova, organizando os nas séries que estavam definidas 

previamente. Nas zonas das boxes de tiro serão necessários juízes, em 

cada linha de tiro, com o intuito de controlar os tempos de saída e outro 

tipo de condutas.  

 

14. PRÉMIOS 

Na Festa do Desporto Escolar, haverá medalhas para os três 

primeiros classificados em cada escalão e género, e um troféu para a 

classificação coletiva similarmente em cada escalão e sexo. Para esta 

classificação são consideradas as classificações individuais dos alunos 

inscritos, sendo vencedoras as escolas que somarem o menor número de 

pontos, de acordo com as posições obtidas pelos seus três primeiros 

elementos. 

Os desempates são realizados a favor da escola que tenha o último 

elemento da equipa melhor classificado. 

 

15. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela DSDE e da sua 

decisão não cabe recurso. 

 

 

 


