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Prova distrital do Mega Sprinter, Salto 

e Kilómetro 

Introdução 

Este torneio veio no seguimento da prova realizada na escola do Teixoso do Mega 

Sprinter, Salto e Kilometro, sendo que este foi a fase distrital.  

Nesta prova participaram as equipas que foram apuradas na prova realizado na escola do 

Teixoso. Esta efectuou-se no complexo desportivo da Covilhã no dia 15 de Abril de 2010. 

Ao todo participaram no Mega Sprinter 9 alunos, Mega Salto 6 alunos e no Mega 

Kilómetro participaram 6 alunos, ao todo participaram 20 alunos, visto que alunos estiveram 

presentes em 2 actividades. 

Os Professores que acompanharam e estiveram presentes durante a prova foram, Professor 

Armando, Professora Camerlinda, Professora Ana Paula, Professor Fernanda e ainda os 

Professores Estagiários Rui Morcela, Professor Estagiário César Silva, Professor Estagiário 

Ricardo Cunha e Professor Estagiário Mário Santos. 

Desenvolvimento 

A prova iniciou-se às 10h no complexo desportivo da Covilhã, tento os alunos encontrado 

na escola do Teixoso por volta das 9h30m.  

Inicialmente os professores presentes foram, Professor Armando, Professora Fernanda e 

Professora Carmelinda, os restantes professores apenas foram mais tarde para a prova devido 

a estarem a leccionar aulas na escola dom Teixoso. 

A Professora Ana Paula e nós professores estagiários ficámos encarregue de levar os 

almoços para os alunos, visto sairmos mais tarde da escola, chegámos ao local por volta do 

12h. 
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Falando agora mais propriamente da prova, esta estava organizada da seguinte maneira, na 

pista de atletismo decorria então a prova do mega sprinter, os participantes entrariam em 

prova segundo os escalões, o mega salto estava organizado para decorrer ao mesmo tempo 

mas em duas caixas de areia diferentes, no lado direito ficariam os escalão masculino e no 

lado esquerdo ficariam os escalões femininos.  

Na prova do Mega Sprinter, devido às más condições climatéricas, existia casos de 

participantes que escorregavam e então teriam que repetir a prova, por este motivo 

obviamente que existiu um atraso aquando da terminação da prova. Nesta prova os 

participantes que obtiveram melhores resultados ficaram apurados para a prova da tarde que 

decidiria que venceria a prova nos diferentes escalões. 

Já na prova do Mega Salto, os participantes teriam direito a dois saltos, depois ficariam 

apurados para a final, os apurados seriam os 8 participantes com os melhores resultados, a 

fase final efectuou-se logo depois do apuramento tendo sido diferente à prova do Mega 

Sprinter. 

Por volta das 13h50m iniciou-se a prova do Mega kilómetro esta também dividida pelos 

diferentes escalões. Esta prova iniciava-se com a chamada dos participantes para confirmar a 

sua presença, de seguida existia uma breve corrida de aquecimento para que estes tivessem 

minimamente preparados para o inicio da prova. 

 

Conclusão 

Devido às más condições climatéricas, a prova teve de certo contornos diferentes daquilo 

que os organizadores estariam à espera. Consoante estas condicionantes a prova decorreu de 

forma aceitável, apenas de frisar que os participantes por vezes estariam muito tempo à espera 

o que originou que estes estivessem muito tempo à chuva de maneira desnecessária. 

 

 


