
Regulamento Provisório  
 

da 
 

 Pista de Atletismo de Faro



Pista de Atletismo 
 

Artigo n.º 01 
Finalidade 

A Pista de Atletismo constitui um equipamento desportivo, património do Concelho, tendo 
como finalidade o fomento e a prática desportiva na área do atletismo, que permite a 
realização de actividades lectivas, pelas escolas, de treinos pelos clubes, e ainda, tendo 
como função complementar a ocupação de tempos livres e de lazer. Permite também a 
realização de espectáculos desportivos ao mais alto nível. 

 
Artigo n.º 02 

Componentes da Pista de Atletismo 
 
1 - A pista de atletismo é uma infra-estrutura desportiva municipal, constituída por:  
a) Um campo relvado;  
b) Uma pista de atletismo (8 pistas), dois corredores de saltos com 4 caixas (2 salto em 
comprimento e 2 triplo salto), 1 sector lançamentos (disco e martelo), 2 sectores lançamento 
peso, 1 sector de salto com vara, 2 sectores de lançamento dardo, 1 sector de salto em 
altura, vala para corridas de obstáculos; 
c) Seis vestiários/balneários destinados aos atletas/utilizadores (dois deles com WC para 
deficientes);  
d) Dois vestiários/balneários destinado aos árbitros;  
e) Quatro salas de arrumo para material (dois para material de limpeza no interior e dois 
para material desportivo no exterior);  
f) Duas instalações sanitárias para público;  
g) Uma sala de apoio administrativo (recepção);  
h) Um gabinete médico com primeiros socorros;  
i) Um ginásio; 
j) Área Técnica; 
l) Sala de espera; 
m) Portaria no exterior;  
 
 

Artigo n.º 03 
Período de Funcionamento 

 
1 – A Pista de Atletismo de Faro funciona entre os meses de Janeiro a Julho e Setembro a 
Dezembro. 
2  -A Pista de Atletismo de Faro estará encerrada para descanso do pessoal, limpeza e 
manutenções gerais no seguinte horário: 
a) Totalidade do mês de Agosto. 
a) Domingos e Feriados. 
b) Aos Sábados de tarde, a partir das 14horas. 
3- Nos dias em que se realizarem campeonatos ou outros encontros similares será adoptado 
um horário especial ou o encerramento das instalações ao público, sendo feita essa 
divulgação com a necessária antecedência. 
4- A Câmara Municipal de Faro reserva-se no direito de suspender o funcionamento da pista 
de atletismo sempre que julgue conveniente ou a tal seja forçada por motivos de saúde 
pública, segurança, obras de beneficiação, reparação de avarias ou execução de trabalhos de 
limpeza e manutenção. 
5- Trinta minutos antes do encerramento, será vedado o acesso aos interessados que se 
encontrem no exterior.  
 

Artigo n.º 04 
Horário de Funcionamento 

 
1 - A pista de atletismo municipal objecto do presente Regulamento funciona durante o 
horário compreendido entre as 9h00 e as 13h00 e das 16h00 às 22h00 nos dias úteis e entre 
as 09h00 e as 14h00 aos sábados. 
 

 
 
 
 



Artigo n.º 05 
Acesso 

 
1- O acesso só será permitido aos interessados desde que munidos de cartão de ingresso. 
2- O acesso para utilização será condicionado ao pagamento dos valores constantes da 
tabela aplicável e apresentação do cartão de ingresso quando solicitado para isso. 
 

Artigo n.º 06 
Tipo de Utilização 

 
Consideram-se quatro tipos de utilização com a seguinte hierarquia de prioridades: 
1- Projectos da Câmara Municipal – Projectos sob a responsabilidade, exclusiva ou não, da 
Câmara Municipal de Faro. 
2- Grupo com sede no concelho – Para escolas, instituições de carácter social, clubes e 
associações desportivas e demais entidades públicas ou privadas, com sede no Concelho de 
Faro, nos termos constantes dos protocolos a celebrar com a Câmara Municipal de Faro, 
mediante inscrição e pagamento dos valores constantes da tabela aplicável. (Consideram-se 
Grupos aqueles indicados, através de comunicação por escrito, à Câmara Municipal na 
vigência de protocolo). 
3- Grupo com sede fora do concelho - Para escolas, instituições de carácter social, clubes e 
associações desportivas e demais entidades públicas ou privadas, com sede fora do Concelho 
de Faro, mediante inscrição e pagamento dos valores constantes da tabela aplicável. 
(Consideram-se Grupos aqueles indicados, através de comunicação por escrito à Câmara 
Municipal). 
4- Utilizadores Livres – Para o uso do público em geral, sem a presença de técnicos e 
mediante inscrição e pagamento dos valores constantes da tabela aplicável. 
 

 
 
 

Artigo n.º 06 
Regras de Utilização 

Considerando que a correcta utilização dos espaços da pista possibilitam uma prática 
desportiva correcta e eficaz, para além de promoverem as necessárias condições de 
segurança e manutenção dos equipamentos, devem ser consideradas, salvo autorização em 
contrário, as seguintes normas de utilização das espaços existentes na pista: 
 
1 – Pista de 400 metros 

a) Corredores 1 e 2 em todo o seu perímetro - Destina-se ao trabalho de meio fundo e fundo. 
O treino no corredor 1 deve ser evitado de acordo com empresa responsável pela 
implantação do piso sintético. 

b) Corredores 3 e 4 em todo o seu perímetro – Destina-se ao trabalho de velocidade e 
estafetas. 

c) Corredores 5 e 6 em todo o seu perímetro – Destina-se ao trabalho de barreiras altas (60-
110metros barreiras). 

d) Corredor 7 em todo o seu perímetro – Destina-se ao trabalho de barreiras baixas (400 
metros). 

e) Corredor 8 – Destina-se a todos os utentes que pretendem efectuar marcha ou corrida 
continua. A pista 7 também pode ser utilizada para este efeito até às 16h00 dos dias úteis. 
 
2- Corredores de balanço para Salto em Comprimento e Triplo-Salto 
a) Treino de Salto em comprimento – Deverá ser realizado no corredor de saltos horizontais 
junto à partida dos 100 metros. 
b) Treino de Triplo-Salto - Deverá ser realizado no corredor de saltos horizontais junto à 
partida dos 200 metros. 
c) O trabalho nestes corredores obriga à limpeza dos sapatos após cada salto. 
d) Após o treino as caixas de salto devem ser cobertas com as devidas capas pelos 
utilizadores; 
 
 
3 – Sectores de Salto em Altura e Vara 
a) Deve ser utilizado o Sector Sul para o treino de Salto em Altura. 
b) Deve ser utilizado o Sector adjacente a bancada para o treino de Salto à Vara. 
c) Após o treino os colchões de queda devem ser cobertos com as devidas capas. 



4 – Sectores de lançamento do Dardo 
a) O treino do lançamento do dardo deverá ser aprovado com 24 horas de antecedência por 
um responsável técnico da Câmara Municipal. 
b) O treino do lançamento do dardo deve ser realizado no Sector Norte. 
c) O treino só terá início após a colocação de informação em espaço próprio e quando se 
verifique a segurança de todos os utentes.  
 
5 – Sectores de lançamento do Peso 
a) O treino do lançamento do peso deverá ser aprovado com 24 horas de antecedência por 
um responsável técnico da Câmara Municipal. 
b) O treino do lançamento do peso deve ser realizado no sector junto a partida dos 200 
metros. 
 
6 – Gaiola de Lançamentos (Martelo/Disco) 
a) Os treinos realizados na gaiola de lançamentos deveram ser aprovados com 24 horas de 
antecedência por um responsável técnico da Câmara Municipal. 
b) Os treinos só devem ser iniciados após a colocação de toda a estrutura da gaiola. 
c) O treino só terá início após a colocação de informação em espaço próprio e quando se 
verifique a segurança de todos os utentes.  
 
7 – Vala de Água e Obstáculo 
a) Os treinos de obstáculos com vala de água devem ser realizados no sector interior norte. 
 
8 – Ginásio 
a) A utilização dos aparelhos e materiais existentes no ginásio será condicionada a aprovação 
prévia por parte da Câmara Municipal e à presença de um responsável técnico da Câmara 
Municipal. 
b) Em situações devidamente aprovadas pela Câmara Municipal os atletas acompanhados 
por responsáveis técnicos/professores/monitores poderão utilizar os aparelhos e materiais 
existentes no ginásio. 
c) Os utilizadores devem apresentar-se devidamente equipados, designadamente com 
calçado apropriado e em devidas condições de higiene. 
d) Os utilizadores devem certificar-se que após a utilização dos diversos aparelhos e 
materiais estes se encontram arrumados e nas devidas condições de higiene, tais como, 
limpeza do suor com toalha e germicida.   
 
9 – Campo Relvado 
a) A utilização do campo relvado só será permitida após aprovação da Câmara Municipal. 
b) A utilização do campo relvado destina-se a treinos de futebol, recuperação física de lesões 
e treinos de lançamentos. 
c) A utilização do campo relvado para treinos de lançamentos inviabiliza a sua utilização para 
qualquer outra actividade. 
d) Após a utilização do campo relvado o calçado utilizado deverá ser limpo para evitar o 
desgaste do tartan. 
 
10 – Utilização de material de apoio à actividade desportiva 
a)A requisição de material de apoio deverá ser realizada com 24 horas de antecedência na 
recepção da Pista de Atletismo. 
b) Será verificado pelo funcionário de apoio à Pista as condição do material na entrega e na 
recolha do mesmo. 
c) A entrega e recolha do material deverá ser feita pelo responsável técnico que o requisitou. 
d) Qualquer problema detectado durante a utilização do material de apoio deverá ser 
prontamente informado ao Funcionário de apoio à pista. 
e) O material requisitado não poderá sair das instalações da Pista de atletismo de Faro. 
f) Após aprovação prévia por parte do Responsável Técnico da Câmara Municipal os 
utilizadores poderão utilizar material de apoio próprio. 
 
 


