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Introdução 
 A responsabilidade de uma competição de nível nacional pertence à FPA, que a supervisiona

aos diferentes níveis através dos Delegados que nomear: 
 

 Representante da Direcção 
 Delegado Técnico1 
 Delegado de Doping2 

 A organização da competição será delegada na Associação de Atletismo a quem for atribuíd
respectiva competição. A Associação de Atletismo em causa será a única entidade responsá
da competição perante a FPA, mesmo que seja utilizada a sub-contratação de serviços e/
através da colaboração de clubes, autarquias ou quaisquer outras entidades. 

 As propostas recepcionadas serão apreciadas pela FPA. Competirá à Direcção da F
proceder, em tempo oportuno, à selecção final das entidades proponentes a organizar 
respectivas competições, tendo em consideração critérios de natureza desportiva, técni
logística, financeira ou outros que venham a ser entendidos como relevantes.  

 No caso das competições que não tenham sido objecto de candidatura ou que o
candidato(s) não apresente(m) as condições consideradas como necessárias, a Direcção 
FPA indicará o(s) local(ais) de realização da(s) mesma(s). 

 Poderão as Associações apresentar candidatura à organização das competições do calendá
da FPA indicadas no Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
1 Delegado CNEC quando aplicável 
2 Quando aplicável 
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1.1. RECURSOS HUMANOS 

1.1.1.  OFICIAIS DA COMPETIÇÃO/AJUIZAMENTO 
A Associação de Atletismo candidata deverá dispor de um corpo de juizes oficiais credenciados e co
o Seguro Desportivo em dia, em número e qualidade suficiente para ajuizar a competição à qua
candidata. No Anexo 3 é apresentada a estrutura funcional dos oficiais de competição.  

Caso esta condição não possa ser cumprida pela Associação de Atletismo proponente, deverá
mesma, no acto da sua candidatura, responsabilizar-se por assegurar a colaboração de Juízes 
Associações de distritos/regiões próximas.  

As despesas de ajuizamento a orçamentar pela Associação de Atletismo proponente devem cobrir 
prémios de presença dos juízes/oficiais da competição que nomear directamente, de acordo com
tabela de prémios em vigor aprovada pela FPA. As despesas relativas a transporte, alojamen
refeição, equipamento ou outras dos juizes indicados pela Associação de Atletismo organizadora n
serão consideradas elegíveis para efeitos de comparticipação da FPA.  

Competirá ao Conselho de Arbitragem da FPA avaliar as condições de ajuizamento que possam 
oferecidas pela Associação de Atletismo organizadora, bem como determinar, com base n
características e programa horário da competição, o número de Juízes recomendável (por função
actuar na competição. 

1.1.2. PESSOAL DE APOIO 
Deverá a Associação candidata disponibilizar pessoal de apoio à direcção técnica em núme
suficiente que assegure o bom desenrolar da competição, compreendendo - mas não se resumind
às seguintes funções:  

 Preparação dos vários sectores de concursos e sectores de queda/meias-luas nos lançament
 Alisamento da areia na queda dos saltos horizontais 
 Colocação e remoção de barreiras, obstáculos e todo o tipo de material de pista e publicidad
 Distribuição de águas e outro tipo de bebidas pelos vários sectores 
 Apoio a partidas (sistema de detecção de falsas partidas, blocos de partida, marcadores) e 

sistema de cronometragem automática (ex. cablagens, etc). 
 Prepração e gestão de materiais e equipamentos da competição, no armazém da D. Técnica

Caso não seja possível à Associação candidata assegurar parcialmente ou totalmente estas funçõ
deverá informar desse facto a FPA (situação a prever e explicitar no formulário de candidatura
ponto 4), de modo a que esta assegure tais funções através do seu próprio pessoal de apo
Contudo, as despesas associadas a todos os elementos de apoio que forem indicados pela FPA pa
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assegurar essas funções (ex. prémio de jornada, deslocação, alojamento e refeições), deverão 
suportadas pela Associação de Atletismo organizadora, através de encontro de contas fin
deduzindo-se tais despesas aos valores de comparticipação a conceder à Associação de Atletis
organizadora. 

1.1.3.  VOLUNTÁRIOS 
Com vista ao bom desenrolar de uma competição é aconselhável a presença de voluntários q
assegurem as seguintes funções: 

 Cestos (transporte de equipamento/vestuário dos atletas da partida das provas de pista pa
a zona mista); 

 Engenhos (colocação e remoção de engenhos nos locais, deslocação da zona de queda pa
junto do círculo/zona de lançamento, durante o decorrer do concurso); 

 Doping (acompanhamento de atletas desde o momento da notificação até à s
apresentação junto aos elementos da brigada anti-dopagem); 

 Estafetas (recolha de resultados nos diferentes sectores e entrega no secretariado, be
como a distribuição de resultados já informatizados pelas diferentes áreas relevant
nomeadamente: locução, imprensa, tribuna VIP, etc.); 

 Cerimónias protocolares (encaminhamento dos atletas das provas de pista da zona mi
para a zona do protocolo, bem como apoio nas cerimónias protocolares, no transporte 
medalhas e acompanhamento de atletas ao pódio. Propõe-se que os elementos escolhidos 
apresentem trajados da mesma forma). 

Para referência em termos quantitativos poderá ser consultado o Anexo 4. 

1.1.4.  LOCUTOR(ES) 
A locução deverá ser assegurada por dois elementos, nomeados pela Associação de Atletis
candidata, que tenham adequada e reconhecida experiência nas funções a desempenhar. 

Caso não seja possível à Associação candidata assegurar parcialmente ou totalmente estas funçõ
deverá informar desse facto a FPA (situação a prever e explicitar no formulário de candidatura
ponto 4), de modo a que possam ser seleccionados locutores em tempo oportuno. As respectiv
despesas associadas a esses locutores serão suportadas pela Associação de Atletismo organizado
nos mesmos termos dos previstos no ponto 1.1.2. (pessoal de apoio). 
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1.2. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

1.2.1. INSTALAÇÕES / INFRAESTRUTURAS 
A instalação de atletismo ou percurso, consoante o tipo de competição, deverá possuir as condiçõ
essenciais à realização da mesma. 

No caso das competições de Estrada e Corta-Mato a aprovação do percurso será antecedida de vis
de avaliação por parte do Delegado Técnico nomeado pela FPA e/ou de um representante da CNE
Esta visita deverá ocorrer com a maior antecedência possível relativamente à data prevista para
realização da competição, em princípio pelo menos 3 meses antes da referida data. 

Para um eficaz desenrolar da competição as seguintes estruturas deverão ser disponibilizadas: 

a) Zona de Aquecimento 

Deverá possuir as condições adequadas ao aquecimento para a competição específi
Caso a competição inclua provas de lançamentos, deverão ser disponibilizados nesta zo
alguns engenhos para o efeito, salvaguardando as devidas medidas de segurança. 

b) Câmara de Chamada 

Composta por dois/três espaços individualizados, com o nº de cadeiras adequado ao nº 
atletas previsto por prova e uma mesa e cadeiras para os juizes deste sector, caixotes 
lixo e águas. 

Na escolha do local reservado à Câmara de Chamada deverá ser tido em conta o fluxo d
atletas da zona de aquecimento para a pista/percurso. 

c) Zona Mista 

Zona reservada e preferencialmente próxima da meta, através da qual saem os atle
participantes em todas as provas e onde serão colocados os cestos com os equipamen
e pertences dos atletas participantes nas provas de pista. Nesta zona deverão 
disponibilizadas cadeiras, caixotes do lixo e águas. 

d) Sectores de Concursos 

Nos vários sectores de concursos incluídos no programa horário deverá existir 1 tenda t
toldo, com 2 a 3 bancos corridos  ou em alternativa cadeiras, destinadas aos atletas. Ne
local deverão ser disponibilizadas águas. 

e) Secretariado/Resultados 

Dispondo quase todas as Associações do programa de resultados ATLWIN, adequado
gestão de resultados das competições do calendário da FPA, deverá a Associaç
candidata nomear um ou dois elementos para  trabalharem nesta área durante
competição em questão. Além do material informático necessário, como computador
impressora, deverá ser disponibilizada ainda uma fotocopiadora (capacidade mínim
15 páginas por minuto em formato A4), para reprodução do número necessário 
cópias de resultados.  
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f) Área/Sala de Imprensa 

Zona reservada aos orgãos de comunicação social, incluindo bancada de imprensa, q
disponha de boa visibilidade para a pista e corrente eléctrica. E nos casos em que 
justifique, um centro de imprensa, que funcionará como área de trabalho, com lin
telefónica. Preferencialmente deve ser disponibilizado um acesso à Internet Wireless.  

A sinalética ou a correcta identificação destes locais é de extrema importância.

1.2.2.   EQUIPAMENTOS 
a) Instalação Sonora 

A instalação de atletismo/percurso escolhida(o) para a realização da competição deve
dispor, ou nela(e) deverá ser disponibilizada uma instalação sonora de qualidade q
seja audível de forma clara para o público e atletas presentes.  

b) Cronometragem automática 

Nas competições de pista ao ar livre ou em pista coberta, é fundamental o funcionamen
de pelo menos dois sistemas de cronometragem totalmente automática, os qu
devem funcionar de forma autónoma (se possível ligados a geradores de energia q
permitam a manutenção do funcionamento do sistema mesmo em caso de falha 
energia eléctrica). 

c) Detector de Falsas Partidas 

O funcionamento de um sistema de detecção de falsas partidas é mandatório n
seguintes competições: 

- Campeonato de Portugal de Pista 
- Campeonato de Portugal de Pista Coberta 
- Campeonato Nacional de Clubes Ar Livre (Final) 
- Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta (Final) 
 

Caso a instalação de atletismo escolhida ou a própria Associação não disponha d
equipamentos referidos em b) e c), poderá ser solicitada a colaboração da FPA, cuj
custos informaremos mediante a solicitação. 

A cedência dos equipamentos de cronometragem e falsas partidas da FPA implicam
presença dos respectivos colaboradores técnicos dos equipamnetos desta Federação. 

d) Material FPA 

Caso a instalação de atletismo escolhida e/ou a própria Associação não disponham 
algum dos equipamentos referidos em b) e c), poderá a Associação de Atletis
organizadora solicitar tais equipamentos à FPA. Essa solicitação deverá ser efectuada p
e-mail para o Departamento de Competições da FPA ( s.geral@fpatletismo.org) com u
antecedência mínima de 4 semanas em relação à data prevista para a realização 
competição. 

A eventual cedência de equipamentos de cronometragem e falsas partidas da FPA impl
a presença dos respectivos operadores técnicos dos equipamentos da FPA, com 
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respectivos custos associados, bem como as respectivas despesas de transporte d
equipamentos, devendo ser suportados pela Associação de Atletismo organizadora n
termos previstos no ponto 1.1.2. pessoal de apoio. 
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2.1. APOIO MÉDICO 
Em todas as competições do calendário da Federação Portuguesa de Atletismo é obrigatória
presença de pelo menos uma ambulância. A referida ambulância deverá ser contratualiza
entre a Associação organizadora e os Bombeiros Voluntários, Cruz Vermelha ou outros.  

Caberá à FPA assegurar a presença de Médico e/ou Fisioterapeuta para apoio à prova. Nos cas
em que não tal seja possível a FPA requererá à Associação de Atletismo organizadora em tem
útil que assegure esse apoio. 

2.2.  DOPING 
Nas competições em que a FPA determine a realização de controlo anti-doping, deverá s
reservado um espaço para o efeito, que deverá consistir no seguinte: 

 2 Salas para os elementos da brigada anti-dopagem (Femininos e Masculinos) – cada u
com o seguinte material:        1 mesa, 3 cadeiras e 1 caixote do lixo; 

 2 WCs (que deverão estar situados junto à sala de doping); 

 Sala de espera para os atletas – com cadeiras, 1 caixote do lixo e águas. 

Estes espaços deverão tanto quanto possível estar individualizados, e o acesso à Área do Dop
deverá ser restrito, competindo à Associação de Atletismo organizadora o respectico controlo 
acesso (ex. voluntário ou elemento da segurança). 

Capítulo
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3.1. LOGÍSTICA 
A cidade e região circundante à instalação de atletismo/percurso escolhida/o deverão ter capacida
hoteleira suficiente para albergar, nos casos relevantes, os participantes. 

O alojamento providenciado para os Delegados da FPA, ou em casos específicos para as delegaçõ
participantes (como é o caso do Torneio Olímpico Jovem) deverá ser o mais próximo possível do lo
da competição, a um preço acessível.  

No formulário de candidatura deverão ser incluídas informações detalhadas sobre as unidad
hoteleiras propostas e respectivos preços (indicativos) de alojamento de quartos singles e duplos e
regime APA (alojamento e pequeno-almoço). 

3.2. PROTOCOLO 
O protocolo da competição será da responsabilidade da FPA, mas a sua execução será 
responsabilidade da Associação de Atletismo Organizadora, em coordenação com o Representante 
Direcção indigitado para a competição. 

Deverá ser providenciada uma música adequada para as cerimónias, bem como os voluntár
necessários à sua realização (ver Cap. 1 ponto 1.1.3.). 

Os prémios oficiais (taças e/ou medalhas) serão providenciados pela FPA. 

3.3. COMUNICAÇÃO SOCIAL 
A Associação candidata deverá estabelecer contactos com os orgãos de comunicação locais, com vi
à divulgação da competição e assegurar a coordenação com o Departamento de Comunicação 
FPA, bem como providenciar as insfraestruturas necessárias ao acolhimento dos representan
destes orgãos de comunicação social (ver Capítulo 1 ponto 1.2.1. f)). 

 

Capítulo
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4.1. PATROCÍNIOS 
A inclusão de referências publicitárias em material a editar localmente pela organização deverá 
aprovada previamente pela FPA. Em todos os materiais que sejam produzidos deverá ser reserva
um espaço para os patrocinadores oficiais da FPA. Os logotipos desses Patrocinadores deverão 
solicitados ao Departamento de Comunicação da FPA. 

Não poderão ser angariados patrocinadores que actuem nos mesmos sectores 
actividade comercial dos patrocinadores da FPA. A Associação de Atletismo organizadora deve
informar-se com a devida antecedência junto do Departamento de Comunicação e Marketing da FP
sobre a existência ou não de eventuais incompatibilidades em relação a um apoio de uma event
entidade Patrocinadora, marca comercial e/ou promoção de produtos/serviços. 

A definição do número de painéis publicitários por patrocinador oficial ou local, assim como a s
localização, são da responsabilidade da FPA; 

4.2. MATERIAL PROMOCIONAL 
A realização de uma competição do calendário da FPA deverá pressupor a nível local a sua divulgaç
para que a Associação candidata e a Federação ou outras instituições que se vejam envolvidas ne
organização encontrem no público um retorno do seu investimento. 

Assim propõe-se à Associação candidata a elaboração de um cartaz de divulgação, com vista à s
afixação principalmente nas escolas circundantes. 

Para tal deverá a Associação organizadora apresentar o projecto do referido cartaz à FPA com
devida antecedência. 

Na elaboração deste cartaz deverão ser tidas em conta as condições previstas em 4.1., no que 
refere aos patrocínadores da FPA.  

Capítulo
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5.1. CAMPEONATOS DE PORTUGAL, CAMPEONATOS 
NACIONAIS DE CORTA-MATO E  DE CLUBES - I DIVISÃO 

Caberá exclusivamente à Associação de Atletismo organizadora a cobertura financeira des
competições. 

Contudo, a Associação de Atletismo organizadora poderá angariar as seguintes receitas: 

 Comparticipações financeiras e serviços/fornecimentos em espécie por parte de autarquias 
 Patrocínios de empresas (ver Capítulo 4, ponto 4.1.) 
 Outros subsídios financeiros de entidades públicas ou privadas 
 Fornecimentos e/ou serviços em espécie realizados por quaisquer entidades, colectivas 

singulares 
 Donativos 

5.2. OUTRAS COMPETIÇÕES 
Cabendo à FPA a cobertura financeira básica das competições do seu calendário (com excepção d
mencionadas em 5.1. acima), devem no entanto ser realçados os seguintes aspectos fundamentais

a)  As Associações de Atletismo que se candidatem à organização de uma destas competiçõ
deverão procurar angariar apoios financeiros locais quer junto de empresas privadas quer 
entidades e organismos públicos (autarquias, associações, governos civis, regiões de turis
entre outras). 

b)  As despesas necessárias para ultrapassar dificuldades organizativas locais, previstas ne
documento, não poderão ser cobertas pela FPA. 

c) A comparticipação financeira da FPA na organização de competições vem mencionada 
Anexo 2. 

5.3. ORÇAMENTO 
É imprescindível a apresentação de um orçamento ainda que provisório juntamente com
formulário de candidatura, sendo este um aspecto condicionante na ponderação da decisão 
Direcção da FPA na atribuição das competições às Associações candidatas.  

As garantias que possam ser prestadas, na fase de candidatura, de cobertura financeira total 
parcial da competição por parte de entidades locais, será considerado de forma positiva na avaliaç
das candidaturas (ver 5.2.a)). 

Capítulo
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A N E X O  1  

COMPETIÇÕES SUJEITAS A CANDIDATURA 

 

COMPETIÇÃO Data 

Campeonato Nacional de Estrada 13.Jan 

Campeonato Nacional de Corta-Mato Curto, Veteranos, Desporto Escolar e 
Universitário 

2.Mar 

Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo, Juniores e Juvenis 10.Mar 

Campeonato Nacional de Marcha em Estrada 17.Mar 

Taça FPA de Marcha 1.Mai 

Campeonato de Portugal de 10.000m 11.Mai 

Campeonatos Nacionais de Juvenis e Juniores de Provas Combinadas 18/19.Mai 

Campeonato Nacional de Clubes (Apuramento) 25/26.Mai 

Olimpico Jovem Nacional 1/2.Jun 

Campeonato Nacional de Clubes (Final) 8/9.Jun 

Campeonatos Nacionais de Juvenis 22/23.Jun 

Campeonatos Nacionais de Sub-23  29/30.Jun 

Campeonatos Nacionais de Juniores 6/7.Jul 

Campeonatos de Portugal 27/28.Jul 
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A N E X O  2  

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 

COMPETIÇÃO Obs. 

Campeonato Nacional de Estrada --

Campeonato Nacional de Corta-Mato Curto, Veteranos, Desporto Escolar e 
Universitário 

--

Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo, Juniores e Juvenis --

Campeonato Nacional de Marcha em Estrada --

Taça FPA de Marcha 900,00 €

Campeonato de Portugal de 10.000m 300,00 €

Olimpico Jovem Nacional --

Campeonato Nacional de Clubes (Apuramentos) 2.000,00 €

Campeonatos Nacionais de Juvenis e Juniores de Provas Combinadas 2.000,00 €

Campeonato Nacional de Clubes (Final) --

Campeonatos Nacionais de Juvenis 3.000,00 €

Campeonatos Nacionais de Sub-23  2.250.00 €

Campeonatos Nacionais de Juniores 2.500,00 €

Campeonatos de Portugal --

 

Nota: A FPA suportará todas as despesas de deslocação, alojamento, alimentação e prémios 
presença dos delegados da FPA e demais oficiais da competição (árbitros, júri de apelo, juíz
de marcha e de outras especialidades) que sejam por si directamente nomeados, co
excepção das despesas de deslocação, alojamento e alimentação dos Delegados e oficiais q
residam e/ou estejam filiados no distrito/região da Associação de Atletismo organizadora. 
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A N E X O  3  

ESTRUTURA DO CORPO DE JUIZES 

PROVAS DE PISTA (COBERTA/AR LIVRE) 

OFICIAIS DIRECTORES 

Representante da Direcção (a) 
Delegado Técnico (a) 
Júri de Apelo (a) 
Director de Competição 
Director de Competição Adjunto (caso se justifique) 
Director de Reunião 
Director de Reunião Adjunto (caso se justifique) 
Director Técnico 
 

OFICIAIS DE COMPETIÇÃO 

ÁRBITROS 
Árbitro(s) de Provas de Pista (a) 
Árbitro(s) de Câmara de Chamada (a) 
Árbitro(s) de Concursos (a) 

RESULTADOS 
 

Secretariado/Resultados 

CÂMARA DE CHAMADA 
 

Juizes Câmara de Chamada 

PROVAS DE PISTA 

 

Juiz de Partida 
Auxiliar de Juiz de Partida 
Assistentes de Juiz de Partida  
Juizes de Chegada 
Juizes Cronometristas (b) 
Juizes de Cronometragem Automática 
Fiscais de Provas de Pista e Marcha 
Operador de Anemometro (quando aplicável) 
Secretário de Marcha (quando aplicável) 
 

CONCURSOS 

 

Juizes para o bom desenrolar da prova, compreendendo as 
seguintes funções: 
Juiz de bandeiras 
Juiz para Marcador/Relógio 
Juizes – Queda (quando aplicável) 
Juiz EDM (quando aplicável) 
Juiz secretário 
Operador de Anemometro (quando aplicável) 
 

 

OUTROS  

 

Chefe de Terreno 
 

 
(a) A nomear directamente pela FPA 
(b) salvo se forem utilizados pelo menos 2 sistemas autónomos e certificados 
cronometragem automática. 
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A N E X O  3  

ESTRUTURA DO CORPO DE JUIZES 

PROVAS DE ESTRADA / CORTA-MATO / MONTANHA 

OFICIAIS DIRECTORES 

 
Representante da Direcção (a) 
Delegado Técnico (a) 
Júri de Apelo (a) 
Director de Competição 
Director de Reunião 
Director Técnico 
 

 OFICIAIS DE COMPETIÇÃO 

ÁRBITROS Árbitro(s) (a) 
 

RESULTADOS 
 

Secretariado/Resultados 

CÂMARA DE CHAMADA 
 

Juizes Câmara de Chamada 

 

 

Juiz de Partida 
Auxiliar de Juiz de Partida 
Juizes de Chegada 
Juizes Cronometristas 
Fiscais de Percurso 
 

 

(a) A nomear directamente pela FPA 
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A N E X O  4  

VOLUNTÁRIOS 
 

 
Pista Coberta 

FUNÇÃO Nº OBS. 

Cestos 
2 x 6 / 3 x 6 

ou 
2 x 8 / 3 x 8 

Consonante a sobrecarga horária 
em termos de nº de 
séries/eliminatórias previsto 

Engenhos 1  
Doping 8 a 10 Minímo 16 anos (pref. +18 anos) 
Estafetas 1 a 2  
Cerimónias Protocolares 3 Trajados se possível 
 
Pista ao Ar Livre 

FUNÇÃO Nº OBS. 

Cestos 
2 x 8  
ou  

3 x 8 

Consoante a sobrecarga horária 
em termos de nº de 
séries/eliminatórias previsto 

Engenhos 2 x 2  
Doping 10 a 12 Minímo 16 anos (pref. +18 anos) 
Estafetas 2 x 3  
Cerimónias Protocolares 3 Trajados se possível 

 
Corta-Mato/Estrada 

FUNÇÃO Nº OBS. 
Postos de Abastecimento 
e/ou Refrescamento A definir Consoante nº de Postos de tipo 

de prova. 
Secretariado 2 a 3  
Doping 6 a 9 Minímo 16 anos (pref. +18 anos) 
Cerimónias Protocolares 
(Zona Pós-Meta) 3  

Cerimónias Protocolares 
(Pódio) 3 Trajados se possível 

 

Notas: 

 Os números apresentados são meramente indicativos e o mínimo exigível para cada competição. 

 Deverá ser tida em conta a idade dos voluntários escolhidos para cada uma das funções. 
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NECESSIDADES EM TERMOS DE ÁGUAS (25cl ou 33cl) 

 

COMPETIÇÃO Obs. Qtd. 
Taça FPA de Provas Combinadas 

Cálculo para as 3 
competições  

 
Taça FPA de Saltos 1000 
Taça FPA de Velocidade/Barreiras  
Campeonatos Nacionais de Estrada  a) 
Campeonato Nacional de Juniores em PC  1750 
Campeonato Nacional de Clubes em PC – Apuramento Masc  2000 
Campeonato Nacional de Clubes em PC – Apuramento Fem  1000 
Triatlo Técnico  600 
Campeonato Nacional de Sub-23 em PC  1750 
Campeonato Nacional de Clubes em PC – Finais I e II 
Divisões  2000 

Campeonato Nacional de Marcha em Estrada  2000 

Campeonatos de Portugal de Provas Combinadas em PC Estas 2 competições 
realizam-se em 

conjunto 

2000 

Campeonato de Portugal de Pista Coberta  
Campeonato Nacional de Lançamentos Longos  600 
Taça Nacional de Lançamentos de Juvenis  600 
Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo, Juniores e 
Juvenis 

 3500 

Campeonato Nacional Corta-Mato Curto  1500 
Taça FPA de Marcha  750 
Torneio Olímpico Jovem  5000 
Campeonatos de Portugal de Provas Combinadas e 
Campeonatos Nacionais de Juvenis de Provas Combinadas 

Estas 2 competições 
realizam-se em 

conjunto 

1500 

Km Nacional Jovem  
Campeonato Nacional de Clubes (Apuramentos)  b) 
Campeonato Nacional de Clubes Finais da 1ª e 2 Divisões  5000 
Campeonatos Nacionais de Juvenis  2500 
Campeonatos Nacionais de Sub-23   2500 
Campeonatos Nacionais de Juniores  2500 
Campeonato de Portugal de 10.000m  750 
Campeonato de Portugal  5000 

a) A definir perto da data de realização da competição, em função do nº total de atletas inscritos e das 
condições atmosféricas previstas para o dia e região/local do evento.  

b) A definir próximo da data de realização da competição, em função do nº de equipas e atletas inscritos e da 
distribuição das equipas por pistas. 


