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THE NEW COMPETITION PROMISES:

CLEAR COMPETITION FORMAT!
There will be four clearly distinct leagues within the new 
team Championship series: Super League, First, Second 
& Third Leagues.

UNPREDICTABILITY FOR ATHLETES & TV VIEWERS!
There will be 12 teams in the top 2 divisions with even 
more focus on the team positions and team points than 
the individual results.

ONLY ONE WINNER!
Team scores calculated by combination of men and 
women’s points

DRAMATIC RELEGATION & PROMOTION BATTLES!
There will be 3 teams relegated from and promoted to 
the Super League on an annual basis.

Two teams will also be relegated in the other leagues.

EUROPEAN NATION’S RANKING FROM 1-50!
The results will then produce a European Athletics 
nation’s ranking list from 1-50; the first time this has 
ever been accurately done.

EXCITING NEW RULES!
The traditional rules in the long distance track events 
and the field events have been modifi ed to create more 
excitement and drama.
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In 2009, European Athletics is creating a 
new and exciting competition, open to all 
50 European nations known as the SPAR 
European Team Championships. Each 
league within the Championship series will 
consist of 20 events for men and 20 events 
for women, including 2 relay events.

Additionally, many of the individual track 
and field events will see some of the most 
innovative changes ever introduced to the 
sport of athletics!
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M F DISCIPLINA

PISTA 100m

200m

400m

110m barreiras

400m barreiras

4x100m estafetas

4x400m estafetas

800m

1500m

3000m

5000m

3000m obstáculos

SALTOS Salto em Altura

Salto com Vara

Comprimento

Triplo Salto

LANÇAMENTOS Peso

Disco

Martelo

Dardo

Os Campeonatos da Europa de Equipas 
constituem uma única competição, na 
qual atletas masculinos e femininos 
representam a mesma equipa, 
correspondente ao respectivo país 
membro da European Athletics. 

Em cada uma das ligas em que 
se disputa esta competição ao/à 
vencedor(a) de cada prova individual 
ou prova de estafetas será atribuído o 
número de pontos correspondente ao 
número total de equipas que competem 
na liga correspondente, ao segundo 
será atribuído menos um ponto, e assim 
sucessivamente. 

Os atletas ou equipas de estafetas 
desclassificadas não pontuam na 
respectiva prova. 

A equipas com a pontuação mais 
elevada uma vez concluídas as 40 
provas do programa será a vencedora 
da respectiva liga. 

Concluídas as duas jornadas de 
competição em cada uma das 4 ligas 
em que se disputa o Campeonato da 
Europa de Equipas a European Athletics 
publicará um ranking “oficial” dos países 
membros de 1 a 50.

      Em todas as 
provas de pista 
não será permitida 
nenhuma falsa 
partida. 
Qualquer atleta 
que cometa uma 
falsa partida será 
desclassificado e 
não serão atribuídos 
pontos à sua equipa 
na respectiva prova.

 REGULAMENTO        ESPECÍFICOPROVAS EQUIPAS

REGRAS

Caso estejam em competição entre 12 a 14 equipas, todas as provas acima 
mencionadas serão disputadas em duas series compostas por 6/7 atletas/equipas 
cada.   O processo de distribuição dos atletas por séries será o seguinte: Para corridas 
até 400m (inclusive), a distribuição de atletas/equipas será baseada na melhor marca 
da época de cada atleta.  Caso o atleta não disponha de melhor marca da época será 
considerada a melhor marca da época precedente e quando o atleta não disponha de 
nenhuma destas será considerada a melhor marca pessoal do atleta.   

Para as estafetas de 4x100m e 4x400m a distribuição das equipas por série terá por base a 
pontuação colectiva das equipas até 1 (uma) hora antes do horário da respectiva prova.  As equipas 
melhor classificadas disputarão a mesma série que deverá constituir a última prova de pista da 
jornada. 

Quanto estejam em competição entre 8 a 12 equipas, as provas de 800m e 1500m 
serão disputadas em finais, numa só prova. 

Contudo nos 800m, os 12 atletas partirão da linha curva em lugar da tradicional partida em pistas 
individuais. 

Nas provas de 3000m, 5,000m e 3000m obstáculos, três (3) atletas serão eliminados 
no decorrer de cada uma das provas, de acordo com o seguinte procedimento:  Nas 
provas de 3000m e 3000m obstáculos o atleta na última posição a 5, 4 e 3 voltas da 
meta será eliminado.  Em termos simples, isto significa que o atleta na última posição 
a 5 voltas da meta será solicitado a abandonar a prova imediatamente após ser 
notificado em conformidade por um juiz.  O mesmo procedimento será adoptado para 
o atleta posicionado em último lugar a 4 e 3 voltas da meta. 

 Na prova de 5000m aplica-se o mesmo procedimento de eliminação para os atletas posicionados 
em último lugar a 7, 5 e 3 voltas da meta.  Isto significa que, o atleta posicionado em último lugar 
a 7 voltas da meta será solicitado a abandonar a prova imediatamente após ser notificado em 
conformidade por um juiz. O mesmo procedimento será aplicado para o atleta posicionado em 
último lugar a 5 e 3 voltas da meta. Ao primeiro atleta solicitado a abandonar a prova será atribuído 
1 ponto, ao segundo 2 pontos e ao terceiro atleta solicitado a abandonar a prova 3 pontos.  

Nas provas de Salto em Altura e Salto com Vara cada atleta haverá um máximo de 
4 (quatro) ensaios nulos por atleta ao longo de toda a sua prova. Isto significa que 
o atleta não poderá continuar em prova após o seu quatro ensaio nulo.  Todas as 
restantes Regras da IAAF relativas aos saltos verticais se aplicarão. 

A Regra 181.8 c) da IAAF será aplicada em caso de empate. O tempo permitido para cada ensaio no 
Salto em Altura e no Salto com Vara é de 1 (um) minuto, excepto em caso de ensaios consecutivos 
pelo mesmo atleta e neste caso a Regra 180.17 (c) da IAAF deverá ser aplicada.   

Em cada uma das provas mencionadas haverá lugar a um máximo de 4 ensaios por 
atleta. Todos os atletas participantes terão direito a dois ensaios de qualificação (1º 
e 2º ensaios);  Os 6 melhores atletas após os dois primeiros ensaios terão direito a 
competir na 3ª ronda de qualificação. Consequentemente, isto implica que os atletas 
com as 6 piores marcas após os dois primeiros ensaios não terão direito a mais ensaios 
e ser-lhes-ão atribuídos os pontos correspondentes aos resultados obtidos após os 2 
(dois) primeiros ensaios.   

Os 4 (quatro) melhores atletas após a 3ª ronda de qualificação competirão na final (4ª ronda). 
Consequentemente, isto significa que dois atletas perdem o direito ao quarto ensaio e ser-lhes-
ão atribuídos os pontos correspondentes à classificação após os 3 (três) primeiros ensaios. A 
classificação dos restantes 4 atletas será com base na sua melhor marca após a ronda Final (4º 
ensaio).  A ordem inicial dos ensaios nos concursos será decidida por sorteio conduzido pela 
European Athletics.  A ordem na ronda final (4º ensaio) será a inversa à classificação dos 4 atletas 
após a 3ª ronda de ensaios.


