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HOMOLOGAÇÃO DE RECORDES DE MOÇAMBIQUE 

 

GENERALIDADES 

 

1. Para que uma marca possa ser submetida a homologação deverão ter sido cumpridos os requisitos que a seguir se 

discriminam: 

a) A marca deverá ter sido obtida por um atleta moçambicana, federado na F.M.A ou noutro Membro da Associação 

Internacional das Federações de Atletismo (World Athletics); 

b) O atleta terá de se sujeitar ao controlo de doping no final da prova, de acordo com as regras da World Athletics em 

vigor. No caso de um recorde de estafetas, todos os membros da equipa terão de se sujeitar a esse controlo. 

c) O controlo deverá ser realizado em laboratório acreditado pela World Athletics.  

d) Caso a recolha de urina não possa ser efectuada no local da competição estritamente por razões não imputáveis ao 

atleta, deverá o mesmo contactar de imediato o respectivo Técnico Nacional da F.M.A, a fim de ser viabilizada a 

recolha no próprio dia ou em último caso no dia seguinte, num dos Centros de Medicina Desportiva. 

 

2. A marca deverá ter sido obtida numa instalação que cumpra o estipulado na regra 140 da World Athletics (ar livre) ou 

211 (pista coberta), e no caso de marcas obtidas em território nacional numa instalação homologada pela F.M.A. 

 

3. A marca deverá ter sido obtida numa competição que tenha sido previamente autorizada pela F.M.A, por outro Membro 

da World Athletics, pela World Athletics ou alguma das suas Associações Continentais, e convenientemente publicitada 

pelos meios habituais. 

 

4. A marca deverá ser igual, ou melhor, ao recorde em vigor. 

 

5. Marcas obtidas em eliminatórias, provas de qualificação, em processos de decisão de empates e nas provas individuais 

das provas combinadas podem ser submetidas para homologação. 

 

Neste último caso, esse recorde poderá ser homologado mesmo que o atleta não complete a prova combinada. 

 

6. Nenhuma marca conseguida por um atleta será homologada caso seja obtida durante uma prova mista. 

 

7. É permitido ao mesmo atleta bater na mesma prova qualquer número de recordes, assim como é permitido a vários 

atletas conseguir recordes diferentes na mesma prova. No entanto, não é possível homologar uma marca de um atleta 

numa distância mais curta, caso ele não tenha terminado a distância completa da prova. 
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8. Os recordes de provas de corrida e marcha deverão ter sido cronometrados por juizes oficiais ou por um sistema 

aprovado de cronometragem automática (Regra 165 da World Athletics). 

 

9. No caso das corridas até 400m, apenas são homologadas as marcas cronometradas por sistema totalmente automático. 

 

10. A marca deverá ter sido conseguida em instalações homologadas pela F.M.A ou por outro Membro da World Athletics. 

 

11. No caso de recordes de corridas até os 200m inclusivé, do salto em comprimento e do triplo-salto, deverá ser indicada a 

velocidade do vento, medida como é referido nas Regras 163 e 184 da World Athletics. Caso a velocidade do vento for 

superior a 2m/s, o recorde não será homologado. 

 

12. Um recorde de estafetas apenas poderá ser homologado caso todos os elementos da equipa sejam de nacionalidade 

moçambicana. 

 

A marca obtida pelo primeiro componente de cada equipa de estafetas não pode ser submetida para homologação. 

 

13. No caso de recordes de marcha 

a) O júri de marcha tem de ser constituído por juízes titulares de um grau de juiz de marcha conferido a nível 

internacional, nacional ou províncial, encontrando-se incluídos no respectivo painel de juízes de marcha; 

b) O número dos juízes de marcha tem de estar em conformidade com o estabelecido na regra 230 do Regulamento 

Técnico do Atletismo; 

 

14. Nas provas em distâncias do programa olímpico, o júri de marcha tem de ser constituído por juízes de marcha do 

primeiro grau nacional ou de grau superior, com a eventual excepção de um juiz, que, neste caso, tem de ser juiz do 

segundo grau nacional; 

 

15. Nas provas em distâncias que não integram o programa olímpico, o júri de marcha tem de incluir, pelo menos três juízes 

de marcha do segundo grau nacional ou de grau superior; 

 

16. Nas provas realizadas no estrangeiro, deverão as mesmas ter tido um júri de marcha constituído por juízes de marcha 

acreditados segundo o sistema implementado nesse país ou definido pela World Athletics. 

 

17. Os recordes dos concursos deverão ter sido medidos por 3 juizes, utilizando uma fita ou régua de aço calibrada, ou por 

um aparelho científico de medida. 

 

18. No caso dos recordes de Provas Combinadas, as condições impostas para a homologação de recordes em provas 

individuais deverão ter sido cumpridas em cada uma dessas provas individuais, com excepção das provas em que é 

medida a velocidade do vento, em que esta não deve exceder os 4m/s. 

 

19. São as seguintes as categorias de recorde de Moçambique aceites pela F.M.A: 
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a) Recorde de Moçambique Absoluto de pista ao ar livre, que será a melhor marca obtida pelos atletas em provas 

integralmente disputadas em pista ao ar livre, independentemente do escalão etário a que pertençam. 

b) Recorde de Moçambique Absoluto de Pista Coberta, que será a melhor marca obtida pelos atletas em provas 

disputadas em pista coberta, independentemente do escalão etário a que pertençam. 


