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CAMPEONATOS DO MUNDO DE ATLETISMO 

 

Oregon (USA), 15 a 24 de julho de 2022  
 

Critérios de Seleção: 

 

1. Sistema de Qualificação 

1.1. Nas provas individuais Portugal poderá representar-se por três atletas em cada disciplina; 

a) No caso de haver algum atleta a quem seja atribuído um Wild Card, poderá na sua 

disciplina excecionalmente haver quatro concorrentes portugueses; 

 

1.2. Os atletas podem ser elegíveis para participar nos campeonatos por quatro vias: 

a) Através da obtenção de Marcas de Qualificação; 

b) Por intermédio das classificações obtidas em competições, apurando-se diretamente os 

Campeões da Europa em título e os classificados nas primeiras dez posições nas 

Platinum Label Marathons disputadas no decorrer do respetivo período de qualificação; 

c) Através de obtenção de Wild Card, que será concedido aos atletas que em 2021 sejam 

vencedores da Diamond League; 

d) Através da posição nos World Rankings no final do respetivo período de qualificação 

https://www.worldathletics.org/world-rankings/, caso seja necessário completar o 

número alvo de atletas em cada disciplina, que será o seguinte: 

 

Disciplina(s) Participantes 

100m 48 

200m 56 

400m, 800m 48 

1.500m, 3.000m obstáculos 45 

5.000m 42 

10.000m 27 

400m, 110 e 100m barreiras 40 

Concursos (saltos e lançamentos) 32 

Provas combinadas 24 

Maratona 100 

20 km marcha 60 

35 km marcha 60 

Estafetas 16 

 

 

https://www.worldathletics.org/world-rankings/
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1.3. Estafetas  

a) As estafetas podem ser qualificadas através da repescagem pelo lugar na Top List 

coincidente com o período de qualificação. As vagas que restam por esta forma de 

qualificação são quatro na estafeta mista e seis nas estafetas de 4x100 e 4x400m. 

 

2. Qualificação através de Marcas 

 

Serão qualificados os atletas que cumpram as seguintes marcas de qualificação: 

Masculinos Disciplinas Femininos 

10.05 100m 11.15 

20.24 200m 22.80 

44.90 400m 51.35 

1:45.20 800m 1:59.50 

3:35.00 1.500m 4:04.20 

13:13.50 5.000m 15:10.00 

27:28.00 10.000m 31:25.00 

2:11:30 Maratona 2:29:30 

8:22.00 3.000m obstáculos 9:30.00 

13.32 110/100m barreiras 12.84 

48.90 400m barreiras 55.40 

2.33 altura 1.96 

5.80 vara 4.70 

8.22 comprimento 6.82 

17.14 triplo 14.32 

21.10 peso 18.50 

66.00 disco 63.50 

77.50 martelo 72.50 

85.00 dardo 64.00 

8350 decatlo/heptatlo 6420 

1:21:00 20km marcha 1:31.00 

2:33:00  

(3:50:00 50km) 
35km marcha 

2:54:00 

(4:25:00 50km) 

Top 10 IWR + 6 top lists 4x100 e 4x400m Top 10 IWR + 6 top lists 

Top 12 IWR + 6 top lists estafeta mista 4x400m Top 12 IWR + 6 top lists 
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3. Período de Qualificação 

 

Disciplinas Prazos 

35 km marcha 
De 1 de maio de 2021 a 

29 de maio de 2022 

Maratona 
De 1 de maio de 2021 a 

1 de maio de 2022 

10.000m, 20km marcha, Estafetas, 

Provas Combinadas 

De 1 de novembro de 2021 a 

26 de junho de 2022 

Outras disciplinas 
De 27 de junho de 2021 a 

26 de junho de 2022 

 

 

 

4. Normas complementares 

4.1. Para serem selecionados para os Campeonatos do Mundo de Atletismo, além do 

cumprimento dos critérios de seleção, os atletas terão de participar nos Campeonatos de 

Portugal, na disciplina em que reúnem ou pretendam reunir condições para participar nos 

Campeonatos do Mundo, revelando encontrar-se num bom estado de forma. As exceções a esta 

regra são: 

a) Maratona e 35 km marcha – os atletas estão dispensados dos Campeonatos de Portugal; 

b) 10.000m e provas combinadas – devem participar nas provas que entendam ser mais 

indicadas para a sua preparação; 

c) 20km marcha – devem participar nos 10.000m marcha; 

 

4.2. No caso de impedimento de ordem física, que comprometa a participação nos 

Campeonatos de Portugal, 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 os Campeonatos do Mundo de 

Atletismo se tiver recebido alta médica, tenha avaliação técnica positiva e revele estar num 

bom momento de forma;  

 

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

Diretor Técnico Nacional analisará casuisticamente. 

A constituição da seleção será divulgada em 30 de junho de 2022. 

Responsáveis Técnicos: José Santos e Paulo Reis 

 


