
 

CAMPEONATOS DO MEDITERRÂNEO DE PISTA COBERTA SUB-23  

Valência (ESP), 20 a 22 de janeiro de 2023 

 

 

1. Critérios de Seleção: Poderão ser elegíveis para a seleção nacional os atletas que 

realizem as marcas de referência (MR) durante a época de pista coberta de 2022/23 até 

ao dia 11 de janeiro de 2023. 

 

MARCAS DE REFERÊNCIA 

Masculinos Disciplinas Femininos 

6,75 60m 7,45 

47,26 400m 54,40 

1:50.00 800m 2:07.50 

3:46.50 1500m 4:20.50 

7,90 60m Barreiras 8,42 

2,15 Altura ----- 

----- Vara 4,28 

----- Comprimento 6,25 

15,90 Triplo ----- 

18,00 Peso 16,50 

 

 

2. Repescagem: Devido à data de realização destes campeonatos ser numa fase muito 

precoce da época, no caso do número de atletas que obtiveram as marcas de referência 

ser inferior à cota de participação de 8 a 12 atletas, será possível repescar atletas para 

completarem esse número, desde que obtenham as marcas de repescagem durante a 

época de pista coberta de 2023, até ao dia 11 de janeiro de 2023. O critério de seleção 

dos atletas repescados será da responsabilidade do DTN e terá em consideração a 

proximidade à marca de referência. 

 



 

MARCAS DE REPESCAGEM 

Masculinos Disciplinas Femininos 

6,80 60m 7,53 

48,00 400m 55,20 

1:51.50 800m 2:09.00 

3:48.50 1500m 4:23.50 

8,00 60m Barreiras 8,53 

2,10 Altura ----- 

----- Vara 4,13 

----- Comprimento 6,00 

15,45 Triplo ----- 

17,00 Peso 15,70 

 

3. Impedimentos de ordem física: No caso de impedimento de ordem física, que possa 

comprometer a participação, 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 este Campeonato se tiver 

recebido alta médica, tenha avaliação técnica positiva e revele estar num bom momento 

de forma. 

 

4. 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 16 de janeiro de 2023 


