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Competições 
Triatlo Técnico Jovem - Beja 

Realizou-se na tarde de 15 de Janeiro na pista de atletismo simplificada de Castro Verde, a fase distrital 

do Triatlo Técnico Jovem do distrito de Beja, competição de provas combinadas (3 disciplinas) do 

calendário juvenil da Federação Portuguesa de Atletismo, que se realiza em todos os distritos do país por 

intermédios das Associações de Atletismo Distritais. A secção de atletismo do BNSC, esteve presente 

com a participação de atletas do escalão de infantis, iniciados e juvenis. 

  

A abrir a jornada competitiva, participou a atleta ainda benjamim Ana Alice Morais, que venceu as duas 

disciplinas onde participou, com evidente superioridade quer no salto em comprimento com 3,48m, como 

no lançamento do Vortex com 17,01m. 
  

Na competição combinada destinada ao escalão de infantis masculinos, (60m, Salto em Comprimento e 

Lançamento do Peso) participou em representação do BNSC o atleta Tiago Mamede que foi 7º 

classificado com 269 pontos. 

Parciais: (60m – 10.3” - Salto em Comprimento – 2,85m e Lançamento do Peso – 4,10m) 

No escalão de infantis femininos competiu Irina Panshoshak que obteve a 5ª posição com 516 pontos e 

os seguintes registos: 

Parciais: (60m/barreiras – 14.0” - Salto em Comprimento – 2,71m e Lançamento do Peso – 6,51m) 

No escalão de iniciados (60m/barreiras, Salto em Comprimento e Lançamento do Peso) competiu 

Gonçalo Ferreira, 2º classificado no total com 1207 pontos. 

 

Parciais: (60m/barreiras – 10.1”, Salto em Comprimento – 5,12m e Lançamento do Peso – 6,53m) 

Ainda neste escalão competiu Beatriz Sousa que não conseguiu completar a competição por lesão, 

tendo apenas competido em duas disciplinas, o salto em altura e o lançamento de peso. 

Parciais: (60m – não participou; Salto em Altura – 1,16m e Lançamento do Peso – 8,46m) 

  

Em juvenis masculinos (60m/barreiras, Salto em Altura e Lançamento do Peso), venceu o nosso atleta 

Henrique Água Doce com 1855 pontos, tendo melhorado o registo no lançamento do peso, relativamente 

a competição da semana passada. 

 

Parciais: (60m/barreiras – 9.1”, Salto em Altura – 1.72m e Lançamento do Peso – 11,41m) 

Ainda neste escalão participou também o atleta Rui Lindeza que obteve o 8º lugar com 832 pontos. 

Parciais: (60m/barreiras – 11.6”, Salto em Altura – 1.26m e Lançamento do Peso – 7,14m) 

  

Colectivamente a equipa do BNSC foi 2ª classificada com 4551 pontos. 


