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CAMPEONATOS DO MUNDO DE SUB-20 

CALI (COL), 1 a 6 agosto 2022 
 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO REVISTOS em 22.04.2022 

Marcas de Qualificação: 

M. Qualificação M. Referência 
Disciplinas 

M. Qualificação M. Referência 

Masculinos Femininos 

10.55 10.60 100m 11.85 11.90 

21.30 21.40 200m 24.30 24.40 

47.40 47.60 400m 55.00 55.20 

1:50.50 1:51.00 800m 2:08.50 2:09.00 

3:47.50 3:48.50 1.500m 4:28.00 4:29.00 

8:13.00 8:15.00 3.000m 9:30.00 9:32.00 

14:15.00 14:20.00 5.000m 16:40.00 16:45.00 

14.15 14.20 110/100m barr 14.15 14.20 

53.00 53.20 400m barr 60.80 61.00 

9:06.00 9:08.00 3.000m obst. 10:36.00 10:38.00 

43:50.00 44:10.00 10.000m Marcha 50:40.00 51:00.00 

2.15 2.12 Altura 1.81 1.78 

5.05 5,00 Vara 4.05 4.00 

7.55 7.45 Comprimento 6.12 6.02 

15.55 15.30 Triplo 12.85 12.65 

18.20 17.95 Peso 14.50 14.30 

56.50 55.50 Disco 48.50 47.50 

68.30 67.30 Martelo 57.50 56,50 

69.00 68.00 Dardo 50.00 49.00 

7.050 6.950 Decatlo/Heptatlo 5.300  5.200 

 

 

Critérios de seleção de atletas:  

1. Participantes: só podem participar neste Campeonato atletas nascidos em 2003 e 2004; 

2. Número máximo de atletas por prova: Em cada disciplina poderão participar no máximo dois 

(2) atletas. Existindo mais de 2 atletas que cumpram os critérios de seleção, levar-se-ão em 

consideração as suas prestações ao longo do período definido e os confrontos diretos 

realizados, com especial incidência no Campeonato Nacional de Sub-20.  
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3. Período de observação/qualificação: As Marcas de Qualificação (MQ) deverão ser obtidas 

entre 1 de janeiro a 18 de julho de 2022 

 

4. Para serem selecionados para os Campeonatos do Mundo de Sub-20, para além da realização 

das MQ, os atletas têm que realizar Marcas de Referência (MR) e de participar no Campeonato 

Nacional de Sub-20, na disciplina em que pretendem participar no Campeonato do Mundo. As 

únicas exceções colocam-se para os atletas de provas combinadas que deverão participar na(s) 

disciplina(s) que entendam ser mais adequada(s) à sua preparação; 

5. A escolha dos dez (10) atletas (no máximo) obedecerá ao seguinte critério: 
a. Serão convocados os atletas sub-20 que em 18 de julho de 2022, às 24h00, estejam mais 

bem posicionados no Ranking Mundial do escalão, a dois atletas por país, relativo à(s) 
disciplina(s) em que poderão participar. 

b. Em caso de empate para a 10ª posição será escolhido o atleta com melhor pontuação pela 
Tabela Internacional. 

c. Se o Ranking Mundial nessa data e horário (dia 18 às 24h00) não se encontrar atualizado 

relativamente a qualquer atleta português, a FPA considerá-lo-á de acordo com a marca 

do mesmo, posicionando-o no lugar respetivo. 

 

6. Período de obtenção de Marcas de Referência: 

 

Setores Período das marcas de Referência 

Velocidade, Barreiras, Saltos e Lançamentos Entre 18 de junho e 18 de julho de 2022 

Meio-fundo e fundo Entre 1 de junho e 18 de julho de 2022 

Marcha e Provas Combinadas Entre 1 de maio e 18 de julho de 2022 

 

7. Poderá ser considerada a participação de equipas nas estafetas de 4X100m se estiverem 

qualificados em provas individuais, quatro atletas das provas de velocidade e barreiras. 

 

8. Poderá ser considerada a participação de equipa de estafeta de 4X400m se estiverem 

qualificados em provas individuais quatro atletas das provas de 400m, 400m barreiras e ou 

800m. 

 

9. No caso de impedimento de ordem física que comprometa a participação no Campeonato 

Nacional de Sub-20, o atleta deverá ser avaliado antecipadamente pelo Departamento Médico 

da FPA que informará até que data este não poderá competir. Neste caso o atleta apenas 

poderá ser convocado para Campeonato do Mundo de Sub-20 caso tenha recebido alta médica, 

tenha avaliação técnica positiva e revele estar num bom momento de forma; 
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10. Os atletas convocados estão impedidos de participar em competições a partir do dia da 

divulgação da constituição da seleção até ao início Campeonato do Mundo de Sub-20, exceto 

se autorizados pelo Diretor Técnico Nacional; 

11. Casos omissos ou excecionais: relativamente ao cumprimento dos critérios de seleção, o 

Diretor Técnico Nacional analisará casuisticamente e decidirá em conformidade. 

A constituição da seleção será divulgada em 19 de julho de 2022 

Responsável Técnico: Mário Aníbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


