
 

Campeonato Nacional de Marcha em Estrada – 20 km 

10 de abril de 2021 - Almeirim 

 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 
Devido ao contexto pandémico que vivemos, o quadro competitivo nacional e internacional tem vindo a ser sujeito a várias 

alterações, tendo-se também adiado o Campeonato Nacional de 20 km Marcha previsto inicialmente para dia 28 de fevereiro 

de 2021. 

Este campeonato realizar-se-á agora em 10 de abril, sendo destinado ao exclusivamente ao escalão de Absolutos, e será 

disputado na distância de 20 km, realizando-se ainda uma prova extra de 10 Km. 

Tendo em conta a situação atual, a FPA teve necessidade de encontrar um formato que permita a participação de um 

número substancial de atletas e clubes, sem que tal comprometa o cumprimento de todas as normas emanadas pelas 

autoridades de saúde pública. Desta forma a participação neste campeonato está prevista para um limite de 40 atletas. 

 

2. PROGRAMA HORÁRIO 

Sábado  -  10 de Abril de 2021 
Hora limite da 
confirmação 

Horário de apresentação 
na Câmara de Chamada 

Horário de entrada 
no Percurso 

16:30 10 km Masc Extra 

Sexta-feira 
 
 

09/04/2021 
 
 

19:00 horas 

16:05 - 16:15 16:25 

16:30 20 km Masc   16:05 - 16:15 16:25 

18:10 10 km Fem Extra 17:45 - 17:55 18:05 

18:10 20 km Fem   17:45 - 17:55 18:05 

 

3. NORMAS REGULAMENTARES 

3.1. Poderão participar atletas absolutos, masculinos e femininos que se enquadrem numa das seguintes situações: 

3.1.1. Sejam Portugueses e estejam filiados numa Associação Distrital ou numa Federação Estrangeira Congénere; 

3.1.2. Sejam estrangeiros e estejam filiados numa Associação Distrital; 

3.1.3. Sejam estrangeiros e filiados numa Federação Congénere, e tenham obtido autorização expressa da FPA para 

participar nesta Competição; 

3.1.4. Os atletas referidos em 3.1.2) e 3.1.3) não terão direito quer ao título de campeão individual, quer aos 

respetivos lugares de honra. 

 



 

3.2. Termo de Responsabilidade: 

3.2.1. A participação nestes Campeonatos é permitida aos atletas que assinem e entreguem um Termo de 

Responsabilidade Individual aquando do controlo de entrada no recinto da competição. 

 

4. INSCRIÇÕES 

4.1. Inscrições Preliminares 

4.1.1. As inscrições deverão ser feitas pelos clubes ou atletas individuais através da plataforma 

https://fpacompeticoes.pt/ impreterivelmente até às 23:59 horas da segunda-feira, dia 5 de abril, de forma 

a ser efetuada a admissão de atletas.  

4.1.2. Inscrições de atletas filiados numa Federação estrangeira serão enviadas para a FPA via Federação Membro 

da IAAF; 

4.2. Face aos constrangimentos provocados pela COVID-19, o número de atletas aceites para competir neste 

Campeonatos depende do limite autorizado pelas autoridades locais, sendo expectável a participação de um 

máximo de 40 atletas em simultâneo no circuito; 

4.3. Os atletas admitidos serão selecionados em função do seu nível desportivo e da sua eventual participação em 

competições internacionais, sendo da responsabilidade do Treinador Nacional e do DTN a listagem final de 

admitidos.  

4.3.1. A listagem final de admitidos será divulgada no dia 7 de abril de 2021. 

4.4. Por forma a salvaguardar que as vagas existentes serão ocupadas, solicita-se que só se inscrevam atletas que 

efetivamente pretendam participar, penalizando cada atleta inscrito e aceite que não se apresente à partida com 

uma multa de 10€; 

4.5. Confirmação das Inscrições  

4.5.1. As confirmações serão realizadas on-line e estarão disponíveis entre as 19:00 horas do dia 8, quinta-feira e as 

19:00 do dia anterior à prova (dia 9, sexta-feira), através da plataforma https://fpacompeticoes.pt/ sendo 

necessário que cada clube ou atleta faça o seu login para o efeito. Os atletas poderão também fazer a 

confirmação da sua prova através do seu número de documento de identificação 

4.5.2. Os clubes que ainda não possuem as credenciais de acesso a esta plataforma deverão enviar os seguintes 

dados: sigla, nome e email do responsável do clube para  

fpacompeticoes@fpatletismo.pt 

 

4.5.3. As listas definitivas serão publicadas até às 20h de sexta-feira, dia 9 de abril (dia anterior à competição). 

 

5. CLASSIFICAÇÕES 

5.1. Nestes Campeonatos serão atribuídas medalhas aos três primeiros classificados do escalão de Absolutos e de Sub-

23 e troféus às três primeiras equipas da classificação geral absoluta por género. 



 

5.2. A classificação coletiva por género será obtida pelo somatório do número de pontos correspondentes à 

classificação individual dos três primeiros atletas portugueses ou equiparados (RGC Artigo 6.2) de cada equipa 

 

6. POSTOS DE ABASTECIMENTO E DE REFRESCAMENTO 

6.1. A organização disponibilizará mesas para os abastecimentos e refrescamentos de acordo com as Regras da WA. 

num único ponto do circuito; 

6.2. Tendo em conta o estado da pandemia, alertamos que os abastecimentos e refrescamentos serão unicamente da 

responsabilidade do atleta, treinador e delegado do respetivo clube; 

6.3. Devem os delegados dos clubes ser responsáveis pelos mesmos, mantendo o distanciamento social; 

6.4. A organização não disponibilizará águas, evitando assim os contactos entre os elementos da mesma e os delegados 

dos clubes.   

 

 

 

 


