
 

CAMPEONATOS DO MEDITERRÂNEO DE SUB23 

Pescara (ITA) 

10 e 11 de setembro de 2022                        
 

 

Critérios de seleção Campeonatos do Mediterrâneo de Sub 23: 

Tendo em consideração diferentes os constrangimentos existentes, conjugados com a data de 
realização desta competição foi decidido pela Direção da Federação Portuguesa de Atletismo, 
estar presente com uma representação simbólica, pelo que a nossa delegação será composta por 
quatro atletas e um oficial. 
 

Marcas de Qualificação: 

Masculinos Disciplinas Femininos 

10.54 100m 11.80 

21.34 200m 24.00 

47.40 400m 54.30 

1:48.60 800m 2:07.00 

3:43.00 1500m 4:22.00 

14:10.00 5000m 16:30.00 

8:58.00 3000m obstáculos 10:38.00 

14.30 110/100m barreiras 13.80 

53.00 400m barreiras 59.90 

1:28:00 20 Km Marcha 1:44:00 

2. 10  Altura 1.79 

5. 10  Vara 4.00 

7. 40    Comprimento 6.10 

15.70 Triplo Salto 12.80 

17.40  Peso 13.90 

51.00 Disco 47.00 

63.00  Martelo 56.00 

68.00  Dardo 52.00 

Sem marca 4X100m Sem marca 

Sem marca 4X400m Sem marca 

 

1. Participantes: Só serão elegíveis para participar nos Campeonatos do Mediterrâneo sub23 os 

atletas nascidos em 2000, 2001 e 2002;  



 

2. Número máximo de atletas por prova: De acordo com o regulamento da competição em 

cada disciplina poderão participar um máximo de dois atletas;   

3. Período de observação/qualificação: Serão considerados os resultados obtidos entre   1 

janeiro 2021 a 28 agosto 2022. 

4. Participação nos Campeonatos Nacionais: Para serem selecionados para os Campeonatos do 

Mediterrâneo de Sub-23, para além da realização das MQ, os atletas terão de participar nos 

Campeonatos Nacionais de Esperanças, na disciplina em que pretendem participar nos 

Campeonatos do Mediterrâneo. Exceção para os atletas de marcha atlética que deverão 

participar na prova de 10.000m marcha. Qualquer impedimento de ordem física que 

comprometa a participação dos atletas nos Campeonatos Nacionais da categoria, terá de ser 

avaliado pelo Departamento Médico da FPA;  

5. No caso de o número de atletas com marca de qualificação exceder a cota estabelecida pela 

Federação Portuguesa de Atletismo para esta competição (4 atletas), os atletas serão 

selecionados de acordo com o seu posicionamento, no fim do período de observação, no 

ranking dos países do Mediterrâneo, a dois atletas por país, assim como o nível do resultado 

obtido pelo atleta expresso na Tabela Internacional de pontuação da World Athletics;   

6. 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 1 de setembro de 2022. 

 

Responsável Técnico: José Dias 


