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Critérios EAA 

Estafeta Mista Sénior (4 x 1 volta - 1.5 km) 
A ordem da estafeta nos anos ímpares é: Mulher – Homem – Mulher – Homem. Podem 
participar 6 atletas por prova e contam os melhores 3 para a classificação coletiva. Em 
caso de empate ganha a equipa que fechar primeiro. 

 
Critérios FPA 
 
 

Atletas selecionados Atletas Pré-selecionados 
Ana Dulce Félix Inês Monteiro 
Catarina Ribeiro Jessica Augusto 
Salomé Rocha Sara Moreira 
Etson Barros (Sub 20) Rui Pinto 

Mariana Machado (Sub 20) Samuel Barata 

Marta Pen (Estafeta) Rui Teixeira 

  

 
 
Os atletas selecionados deverão estar fisicamente aptos a dar o seu contributo à equipa 
nacional. 
Terão de comunicar ao Treinador Nacional, para o e-mail antoniosousa@fpatletismo.pt, 
até dia 3 de Novembro, a sua disponibilidade em integrar a equipa nacional. 
No caso de algum destes atletas não integrar a equipa nacional, será substituído 
aplicando os critérios de seleção para os restantes atletas. 
Os atletas pré-selecionados deverão demonstrar estar em bom estado de forma na(s) 
competição(ões) realizada(s) entre o(s) dia(s) 3 e 24 de novembro. 
 
Número máximo de atletas a selecionar por escalão/género 
U20, U23 e Seniores – 6 em cada género 
Estafeta – 4 (2 Femininos + 2 Masculinos) 
 
Critérios de seleção para os restantes atletas 
Sub20, Sub23 Masculinos e Femininos e Absoluto Masculino 
Após a análise dos resultados obtidos na Prova de Observação/Seleção (24 novembro) 
serão selecionados os três (3) primeiros classificados nos Sub20, e os primeiros quatro 
(4) nos Sub23. A equipa nacional poderá ser completada com mais dois (2) atletas, 
escalão e género, escolhidos pelo DTN, depois de analisar a proposta do TN.  
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Nos Absolutos Masculinos serão selecionados, na Prova de Observação/Seleção (24 
novembro), os três (3) primeiros classificados. A equipa nacional poderá ser completada 
com os atletas escolhidos pelo DTN, depois de analisar a proposta do TN.  

 

Absoluto Feminino 
A equipa nacional será completada pelo DTN depois de analisar a proposta do TN. 
 
Estafeta 
Serão integradas no programa do Corta-mato de Amora (17 de novembro), provas com 
a distância de 1,5km (aproximadamente), para seniores masculinos e femininos. A 
primeira atleta feminina e o primeiro atleta masculino serão selecionadas para a equipa 
nacional. O outro atleta masculino será selecionado pelo DTN após análise da proposta 
do Técnico Nacional.  
Com o objetivo de proporcionar uma competição mais especifica aos atletas candidatos 
à Equipa Nacional, na estafeta, o programa do Cross de Torres Vedras (3 de novembro) 
também terá provas de aproximadamente 1,5km para atletas Sub23 e Seniores. 
A DTN terá em consideração o relatório do departamento médico e da equipa 
multidisciplinar. 
O Diretor Técnico Nacional reserva-se no direito de modificar a seleção dos atletas que 
integram a equipa nacional, prevalecendo o seu critério discricional sobre qualquer 
circunstância ou posição no ranking, bem como a decisão de preencher ou não todas as 
vagas disponíveis. 
A presença dos atletas convocados é obrigatória. A ausência injustificada implica a 
suspensão imediata de todos os apoios ao atleta e ao respetivo treinador. A dispensa 
por lesão terá de ser confirmada pelo departamento médico da FPA e implica a ausência 
do atleta de qualquer competição até 1 de janeiro de 2020. 
 
A Equipa Nacional será divulgada a 27 de novembro de 2019. 
 
Responsável Técnico: José Santos 
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