ATENÇÃO: relativamente à versão anterior temos alteração nos critérios de seleção
dos Campeonatos do Mundo de Oregon e Campeonato da Europa – Munique.

CAMPEONATO DA EUROPA DE CORTA-MATO
Dublin (IRL), 12 de dezembro de 2021

Critérios de seleção
1.

Participantes: atletas do escalão de Sub20 (2002/2003), Sub23 (1999/2000/2001) e absolutos;

2.

Número máximo de atletas por prova: até 6 em cada escalão e género; estafeta – 4 (2
Femininos + 2 Masculinos);

3.

Período de observação: 1 a 28 de novembro de 2021;

4.

Após a análise dos resultados obtidos, nas provas que antecedem o Campeonato da Europa,
serão selecionados os atletas que o Diretor Técnico Nacional entender terem as melhores
condições para representar a equipa nacional;

5.

Para poderem serem selecionados para o Campeonato da Europa de Corta-mato, os atletas
terão que participar no Campeonato Nacional de Corta-mato, exceção feita aos atletas que
possam vir a ser selecionados para a prova de estafeta;

6.

No caso de impedimento de ordem física, que comprometa a participação no Campeonato
Nacional do seu escalão, o atleta deverá ser avaliado antecipadamente pelo Departamento
Médico da FPA que informará até que data este não poderá competir. Nesta situação o atleta
apenas poderá ser convocado para o Campeonato da Europa de Corta-Mato se tiver recebido
alta médica, tenha avaliação técnica positiva e revele estar num bom momento de forma;

7.

Casos omissos ou excecionais: relativamente ao cumprimento dos critérios de seleção, o
Diretor Técnico Nacional analisará casuisticamente e decidirá em conformidade.

Observação sobre a Estafeta Mista Sénior (4 x 1 volta - 1.5 km):
A ordem da estafeta nos anos ímpares é: Mulher – Homem – Mulher – Homem.

Notas: Critério de elegibilidade I RUN CLEAN
A Federação Portuguesa de Atletismo, apenas poderá inscrever neste Campeonato Europeu, os
atletas que receberam e detenham um certificado válido por terem concluído o Programa de
Educação Antidopagem da Associação Europeia de Atletismo - I Run Clean:
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1. Após

a

certificação,

deverão

enviar

cópia

do

certificado

para

o

mail

altorendimento@fpatletismo.pt;
2. Para aceder ao Programa, deverá entrar na plataforma da Associação Europeia de Atletismo
e seguir as informações: https://www.irunclean.org/Home/Cultures.
A Equipa Nacional será divulgada a 30 de novembro de 2021.
Responsável Técnico: António Sousa

CAMPEONATO DO MUNDO DE NAÇÕES EM MARCHA ATLÉTICA
Muscat (OMA), 4 e 5 de março de 2022
Marcas de Qualificação:
Masculinos

Disciplinas

2:37:00
3:56:20 (50km)
1:23:00
43:40

Femininos

20 Km

2:56:45
4:27:30 (50km)
1:33:00

10Km Sub-20

50:30

35 Km

Critérios de seleção de atletas:
1.

A seleção nacional será formada pelos atletas que realizem as marcas de qualificação, em provas
reconhecidas pela FPA, e que demonstrem encontrar se em bom estado de forma;

2.

Período de qualificação: entre 1 de novembro de 2021 e 13 de fevereiro de 2022;

3.

Participantes: para as provas de 10Km apenas serão convocados atletas nascidos em 2003 e
2004; nos 20 e 35 km nascidos em 2002 e antes;

4.

Número máximo de atletas por prova:
4.1. Nos 35Km e nos 20Km femininos e masculinos: até ao máximo de 5 atletas;
4.2. Nos 10Km para sub-20 femininos e masculinos: até ao máximo de 3 atletas.

5.

Para poderem ser selecionados para o Campeonato do Mundo de Nações em Marcha Atlética,
os atletas têm de participar num dos Campeonatos Nacionais de Marcha em estrada na
distância em que pretende participar no mundial;

6.

No caso de se considerar tecnicamente justificável e enquadrado em eventuais objetivos
coletivos, poderão ser selecionados atletas sem as marcas de qualificação indicadas;
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7.

Os marchadores que tenham simultaneamente marca de qualificação para os 20Km e para os
35Km deverão informar a FPA (altorendimento@fpatletismo.pt) até ao dia 14 de fevereiro da
sua opção por uma das distâncias;

8.

8.

No caso de impedimento de ordem física, que comprometa a participação no Campeonato
Nacional do seu escalão, o atleta deverá ser avaliado antecipadamente pelo Departamento
Médico da FPA que informará até que data este não poderá competir. Nesta situação o atleta
apenas poderá ser convocado para o Campeonato do Mundo de Nações em Marcha Atlética se
tiver recebido alta médica, tenha avaliação técnica positiva e revele estar num bom momento de
forma;
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 a 15 de fevereiro de 2022.
Responsável Técnico: Carlos Carmino
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