
 

 
TAÇA DA EUROPA DE 10.000M 

Pacé (FRA), 3 de junho de 2023  

 

Critérios de seleção  

1. Marcas de Qualificação aos 10.000m:  atletas femininos - 33’20 

atletas masculinos - 28’50 

2. Período de qualificação: de 1 de setembro de 2022 até 21 de maio de 2023 

3. Caso não se verifique existirem atletas que cumpram as condições dos pontos 1 e 2, a 

FPA poderá apresentar apenas uma representação simbólica. 

4. Se dois atletas do mesmo género obtiverem a marca de qualificação a FPA coloca a 

possibilidade de selecionar mais um atleta, para completar equipa, desde que obtenha 

um resultado dentro do período de qualificação até 33’45 para as mulheres e 29’15 

para os homens.  

5. A DTN terá em consideração o relatório do departamento médico e da equipa 

multidisciplinar. 

6. O Diretor Técnico Nacional reserva-se no direito de modificar a seleção dos atletas 

que integram a equipa nacional, prevalecendo o seu critério discricional sobre 

qualquer circunstância ou posição no ranking, bem como a decisão de preencher ou 

não todas as vagas disponíveis. 

7. No caso de impedimento de ordem física, 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 Equipas se tiver recebido alta médica, tenha avaliação 

técnica positiva e revele estar num bom momento de forma. 

8. Casos omissos ou excecionais: relativamente ao cumprimento dos critérios de 

seleção, o Diretor Técnico Nacional analisará casuisticamente e decidirá em 

conformidade. 



 

 

 

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:  

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. 

9. A Equipa Nacional será divulgada a 23 de maio de 2023. 
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