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Oficiais da Competição Olhão

Função Nome

Representante da Direção FPA Fernando Tavares(FPA)

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

Delegado Técnico Andreia Martins (AAALG)

Diretor de Competição Rui Costa (AAALG)

Diretor de Reunião João Pascoal Martins (AAALG)

Árbitro Câmara de Chamada Andreia Martins (AAALG) 

Árbitros de Provas Fora do Estádio Jorge Aniceto (AABJ) e José Santos (ASAS)

Juízes de Marcha Luís Dias - JC (AAL), Andreia Lopes (AAALG), Joaquim Graça (AAL), José 
Dias (AAL), José Ganso (ASAS), Luís Ervideira (AAS) e António Caniço 
(AAS)



Mapa Geral de Fluxos



Protocolo Sanitário Covid-19

• Uso obrigatório de máscara para todos os intervenientes com exceção dos atletas em aquecimento ou 
competição:

• A máscara só poderá ser retirada por indicação dos oficiais de competição, momentos antes da 
partida; 

• Colocação de máscara logo após a chegada – será fornecida uma máscara pela organização.



Programa Horário



Dorsais

• Os dorsais serão duplos para utilização, no tronco e dorso, por todos os atletas.

• De acordo com a prova na qual se encontram a participar, os dorsais dos atletas terão códigos de 
cores distintos:

20 km Sen Fem - Verde
10 km Vet Fem - Amarelo
10 km Sub20 Fem - Amarelo
20 km Fem + 10 km Vet Fem - Verde+Amarelo

20 km Sen Masc - Azul
10 km Vet Masc - Vermelho
10 km Sub20 Masc - Vermelho
20 km Masc + 10 km Vet Masc - Azul+Vermelho



COLOCAÇÃO DO CHIP NA SAPATILHA DO ATLETA

PARA QUE A LEITURA SEJA EFETUADA CORRECTAMENTE DEVE COLOCAR O CHIP COMO NA IMAGEM



Abastecimentos

Na zona dedicada aos abastecimentos, haverá uma mesa para cada um dos clubes participantes, mais 
uma mesa para atletas a competir individualmente. As mesas serão numeradas e, na câmara de 
chamada, os atletas serão informados sobre o número da mesa de abastecimento que corresponde ao 
seu clube. 



Protocolo Sanitário SARS-COV2

Devido à pandemia de Covid-19, e de modo a garantir a realização dos Campeonatos Nacionais de Marcha em Estrada

20km e sub20, é necessário cumprir os pressupostos sanitários definidos.

A participação nos Campeonatos nacionais de marcha em Estrada 20Km e Campeonato Nacional de Marcha de sub20 é

permitida aos atletas que apresentem:

1. teste Covid-19 negativo: (Teste molecular PCR - 72 horas) ou Teste rápido de antigénio – 48 horas

ou

2. Certificado de Recuperação da Covid-19, 

ou   

2. Alta Médica ou Declaração Provisória de Isolamento com mais de 7 dias após a data 

de emissão)

ou

4. Certificado de Vacinação completo atletas seniores e veteranos

5. Certificado de vacinação completo para atletas Sub-18 e Sub-20;

Covid-19 | Normas de acesso

DATA EMISSÃO



Protocolo Sanitário SARS-COV2

VALIDAÇÃO DE TESTES EFETUADOS PELOS 
DEPARTAMENTOS MÉDICOS DOS CLUBES

A validação de testes efetuados pelo departamento médico dos Clubes é possível, desde 
que cumpra os requisitos definidos e os resultados sejam validados por um profissional 
de saúde certificado, indicando o nome completo e número de Cédula Profissional.

Covid-19 | Normas de acesso



Protocolo Sanitário SARS-COV2

1. O Departamento Médico do clube envia o resultado dos testes negativos por email para:

a. O Responsável da Área Médica da FPA, Dr. Nuno Coutinho nunocoutinho@fpatletismo.pt;

b. com conhecimento da Associação onde se realiza a competição - Associação de Atletismo do Algarve-

algarve@fpatletismo.org e do Diretor com responsabilidades para Área das Competições da FPA - Paulo 

Bernardo - pbernardo@fpatletismo.pt;

2. A informação relativa aos testes negativos deve ser enviada no documento disponibilizado na página da FPA, 

identificando, corretamente, cada um dos participantes e o Profissional de Saúde que validou os testes efetuados;

3. A informação deve ser enviada até 3 horas antes do início da primeira prova dos Campeonatos;

4. O Responsável da Área Médica da FPA valida a informação recebida.

Covid-19 | Normas de acesso

Procedimentos para validação de testes efetuados pelos departamentos médicos dos Clubes

mailto:nunocoutinho@fpatletismo.pt
mailto:braga@fpatletismo.org
mailto:pbernardo@fpatletismo.pt
https://fpatletismo.pt/geral/2021/12/campeonatos-nacionais-de-clubes-em-pista-coberta-fase-de-apuramento/


Muito obrigado


