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1. NOTA INTRODUTÓRIA
A Taça de Portugal de Marcha tem como objetivo proporcionar aos clubes vocacionados para áreas mais
especificas da modalidade, uma competição de carácter coletivo, assim como estimular uma maior
especialização técnica dos agentes desportivos.

2. NORMAS REGULAMENTARES
2.1. Poderão participar atletas masculinos e femininos dos escalões de sub‐16, sub‐18, sub‐20 e seniores e
que se enquadrem numa das seguintes situações:
2.1.1.Sejam Portugueses e estejam filiados numa Associação Distrital ou numa Federação Estrangeira
Congénere;
2.1.2.Sejam estrangeiros e estejam filiados numa Associação Distrital;
2.1.3.Sejam estrangeiros e filiados numa Federação Congénere, e tenham obtido autorização expressa
da FPA para participar nesta Competição;
3. ELEGIBILIDADE
3.1. Poderão efetuar inscrição os atletas com marcas que cumpram a tabela abaixo indicada, obtidas desde
1 de novembro de 2020 até 3 de abril de 2022:
Marcas de Qualificação
Disciplina

Escalão

Femininos

Masculinos

5 000 metros

Sub16, Sub18

38.00,00
30.00,00 (4.000m)
22.00,00 (3.000m)

33.00,00
25.00,00 (4.000m)
18.00.00 (3.000m)

10 000 metros

Sub20

1:10.00,00

56.00,00

10 000 metros

Sen

1:08.00,00

54.00,00

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 4 de
abril, de forma a ser efetuada a admissão de atletas. É obrigatória a apresentação de comprovativo
de resultado e as inscrições só serão validadas quando acompanhadas do comprovativo. A
monitorização da validação das marcas poderá ser realizada na plataforma FPA Competições
4.1.2.Inscrições de atletas filiados numa Federação estrangeira serão enviadas para a FPA via Federação
Membro da WA;
4.2. Confirmação das Inscrições
4.2.1.As confirmações serão realizadas on‐line e estarão disponíveis entre as 15:00 horas do dia 8 de
abril, sexta‐feira, e 90 minutos antes do início de cada prova, 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
4.2.2.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
5. CLASSIFICAÇÕES
5.1. Nesta competição haverá classificações coletivas, que serão diferenciadas por género;
5.2. O vencedor coletivo da Taça, separadamente em masculinos e femininos (sub‐18, sub‐20 e seniores)
será apurado pelo somatório de pontos obtidos em cada prova, atribuindo‐se 10 pontos ao 1º classifi‐
cado, 9 ao 2º, 8 ao 3º e assim sucessivamente até 1 ponto ao 10º e a todos os restantes que finalizarem
a prova.
5.2.1.Cada atleta será pontuado na prova correspondente ao seu escalão etário;
5.2.2.A participação de atletas referidos em 2.1.3 não influencia o apuramento de pontos;
5.2.3.Os atletas sub‐16 podem participar no escalão de sub‐18 e pontuar para a classificação coletiva
desta competição.
5.3. A soma dos pontos obtidos pelo critério anterior ditará a pontuação de cada equipa e respetiva classi‐
ficação, sendo declarada vencedora a equipa que somar maior número de pontos;
5.3.1.Os desempates serão feitos a favor dos clubes que tenham maior número de primeiros lugares. Se
o empate subsistir vencerá o clube com mais segundos lugares e assim sucessivamente;
5.4. São classificados coletivamente em cada género os clubes que apresentem pelo menos dois atletas
classificados (na mesma prova ou em provas diferentes);

5.5. Cada clube será classificado apenas com uma equipa por género.

6. PRÉMIOS
6.1. Será atribuída uma taça aos clubes vencedores em cada género.

7. PROGRAMA‐HORÁRIO E HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO NA CÂMARA DE CHAMADA
Sábado - 9 de Abril de 2022

Hora limite
da
confirmação

Horário de apresentação
na Câmara de Chamada

Horário
de
entrada
na Pista

09:00 10 000 metros

Fem

Sub20, Sen

Pistas 5 a 8

7:30

8:35 - 8:45

8:50

09:00 10 000 metros

Masc

Sub20, Sen

Pistas 1 a 4

7:30

8:35 - 8:45

8:50

10:00 5 000 metros

Fem

Sub16, Sub18

Pistas 5 a 8

8:30

9:35 - 9:45

9:50

10:00 5 000 metros

Masc

Sub16, Sub18

Pistas 1 a 4

8:30

9:35 - 9:45

9:50

