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CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA (ESTRADA)  
(Época 2019/2020) 
 
 
NOTA INTRODUTÓRIA 
 
Devido à Pandemia de Covid‐19, o quadro  competitivo nacional e  internacional  foi  sujeito a várias 
alterações, tendo verificado a necessidade de suspender a realização do Campeonato Nacional de 20 
km Marcha previsto para dia 15 de março de 2020. 
Tendo em consideração a abertura do World Ranking a 1 de dezembro de 2020, é essencial que os 
melhores atletas  tenham oportunidades competitivas de elevado nível e  realizem competições que 
constem na tabela de pontuação da World Athletics de modo a que seja possível a qualificação para os 
Jogos Olímpicos Tóquio.  
A  realização  do  Campeonato Nacional  é  uma  oportunidade muito  importante  para  que  os  atletas 
possam alcançar resultados que os coloquem em posição de se qualificarem para os Jogos Olímpicos.  
Excecionalmente, este campeonato, disputado na distância de 20 km, será apenas destinado ao escalão 
de Absoluto. 
 
 
1. NORMAS REGULAMENTARES 
 

1.1- Poderão participar atletas absolutos, masculinos e femininos que se enquadrem numa das seguintes 
situações: 

  

 a) sejam Portugueses e estejam filiados numa Associação Distrital ou numa Federação Estrangeira 
Congénere; 

 b) sejam estrangeiros e estejam filiados numa Associação Distrital; 
 c) Sejam Portugueses e estejam filiados no Inatel. 
 d) sejam estrangeiros e filiados numa Federação Congénere, e tenham obtido autorização expressa 

da FPA para participar nesta Competição 
   
 Os atletas referidos em b) e d) não terão direito quer ao título de campeão individual, quer aos respetivos 

lugares de honra. 
 

1.2- Face aos constrangimentos provocados pela pandemia, o número de atletas autorizados a competir 
nestes Campeonatos depende do limite autorizado pelo Delegado de Saúde Local, sendo expectável a 
participação de aproximadamente 15 atletas por prova: 

Os  atletas  admitidos,  serão  selecionados  em  função  do  seu  nível  desportivo  e  da  sua  eventual 
participação  nos  Jogos  Olímpicos,  sendo  da  responsabilidade  do  Treinador  Nacional  e  DTN  a 
proposta final.  
 

 
 
2. INSCRIÇÕES 
 
 2.1- Inscrições Preliminares 
 

As inscrições deverão ser feitas pelos clubes ou atletas individuais através da “Plataforma Lince da FPA” nas 
respetivas áreas de acesso em https://lince.fpatletismo.pt.  
 
Inscrições de atletas filiados numa Federação estrangeira serão enviadas para a FPA via Federação Membro da 
IAAF. 
  



 

Dando cumprimento ao exarado nas “Normas Administrativas” no início da época, referente a “Inscrições em 
Competições Nacionais” neste Campeonato haverá cobrança de taxas de inscrição de acordo com o divulgado 
para as inscrições fora do prazo normal*. As inscrições efetuadas dentro do prazo normal ficarão isentas de 
pagamento. 
 
*) Prazo normal - 23:59 horas da 2ª-feira antes da competição 

 
 2.2- Inscrições definitivas 
 

As inscrições definitivas terão de ser realizadas até 30m antes da hora marcada para o início da prova 
respetiva no secretariado da Competição.  

3. CLASSIFICAÇÕES 
 

Nestes Campeonatos haverá apenas classificação individual. 
 
Serão atribuídas medalhas aos 3 primeiros atletas dos escalões de Sub-23 e Absolutos. 

        
4. POSTOS DE ABASTECIMENTO E DE REFRESCAMENTO 
 
A Organização disponibilizará mesas para os abastecimentos e refrescamentos de acordo com as Regras da WA. 
num único ponto do circuito. 
 
Tendo em conta o estado da presente pandemia alertamos que os abastecimentos e refrescamentos serão 
unicamente da responsabilidade do atleta, treinador e delegado do respetivo clube.  

Devem os delegados dos clubes ser responsáveis pelos mesmos, mantendo o distanciamento social.  

A organização não disponibilizará águas, evitando assim os contactos entre os elementos da mesma e os 
delegados dos clubes.  	


