
Reunião Técnica
13 de janeiro de  2022

Campeonato Nacional Marcha em Estrada 35Km e 
sub18 - Porto de Mós – 16/01/2022



Boas Vindas 

Paulo Bernardo – Representante da Direção da Federação Portuguesa de Atletismo



Oficiais de Competição 

Função Nome

Representante da Direção FPA Paulo Bernardo (FPA)

Júri de Apelo A constituir, em caso de necessidade, pelo Delegado Técnico, pelo Diretor da Competição e um dos árbitros 
nomeados para a competição, que não esteja diretamente envolvido na decisão que gerou o protesto

Delegado Técnico Maria Odete Alves (ADAL)

Diretor de Competição Ricardo Oliveira (ADAL)

Delegado de Doping Albertino Pinto (ASAS)

Diretor de Reunião Maria Helena Cruz (ADAL)

Árbitro Câmara de Chamada Paulo Lopes (AAV)

Árbitros de Provas Fora do 
Estádio

Manuel Geraldes (AACB) e Luís Ervideira (AAS)

Juízes de Marcha António Bizarro (ADAL), Cristiano António (ADAL), Joaquim Graça (AAL), José 
Ganso (ASAS), Vasco Guedes (AAS) e Diana Morgado (ADAL)



Programa Horário

https://fpaportalonline.blob.c
ore.windows.net/portalfpa-
public/2022/01/2022_ES_CN
ac-Marcha-35km-Provas.pdf

Lista de inscritos:

Regulamento:

https://fpaportalonline.blob.c
ore.windows.net/portalfpa-
public/2022/01/Reg_ES_2022
_CN_Marcha_35km_U18_v4.
pdf



Dorsais

Os dorsais serão duplos, para utilização no dorso e no torso, para todos os atletas. De acordo com a prova 
(ou provas), o dorsal terá uma barra de cor diferente e a indicação da distância a percorrer. 



Protocolo Sanitário

• A participação nestes Campeonatos é permitida aos atletas que entreguem um Termo de
Responsabilidade Individual. O Delegado do Clube deverá entregar os Termos de Responsabilidade
aquando da recolha dos Dorsais para a competição;

• Obrigatoriedade de utilização de máscara para todos os elementos que não estejam nas fases de
aquecimento ou de competição;

• Obrigatoriedade de apresentação de certificado de teste negativo, para todos os atletas, seja ele PCR
realizado nas 72 horas que antecedem a competição, ou TRAg realizado nas 48 horas que antecedem
a competição;

• Atletas com certificado de recuperação covid-19 com menos de 180 dias, estão dispensados da
realização de teste (PCR ou TRAg).



Percurso



Questões

?Questões?



Muito obrigado pelo 
vosso tempo! 

Boa sorte a todos


