Campeonato de Portugal de Maratona
25 de abril de 2021 – Palmela
1.

NOTA INTRODUTÓRIA

O contexto pandémico que vivemos e os planos de contingência dele decorrentes fazem com que seja impossível realizar
em 2021 um Campeonato de Portugal de Maratona semelhante ao habitual. A realização desta competição tem como
principal objetivo colmatar a falta de oferta competitiva externa e interna aos atletas de Alto Rendimento interessados em
obter marca de qualificação para os Jogos Olímpicos/Jogos Paralímpicos.

2.

3.

PROGRAMA HORÁRIO
Hora

Competição

08:00

Campeonato de Portugal de Maratona ‐ Masculinos e Femininos

NORMAS REGULAMENTARES
3.1. Poderão participar atletas masculinos e femininos que se enquadrem numa das seguintes situações:
3.1.1. Tenham nascido antes de 1 de janeiro de 2001;
3.1.2. Sejam Portugueses e estejam filiados numa Associação Distrital ou numa Federação estrangeira Congénere;
3.1.3. Sejam estrangeiros e estejam filiados numa Associação Distrital;
3.1.4. Sejam estrangeiros e filiados numa Federação Congénere, e tenham obtido autorização expressa da FPA para
participar nesta Competição;
3.1.5. Os atletas referidos em 3.1.2) e 3.1.3) não terão direito quer ao título de campeão individual quer aos
respetivos lugares de honra.
3.2. Termo de Responsabilidade:
A participação nestes Campeonatos é permitida aos atletas que assinem e entreguem um Termo de
Responsabilidade Individual aquando do controlo de entrada no recinto da competição.

4.

INSCRIÇÕES
4.1. Inscrições Preliminares
4.1.1. As inscrições deverão ser feitas pelos clubes ou atletas individualmente através da plataforma
https://fpacompeticoes.pt/ impreterivelmente até às 23:59 horas da segunda‐feira, dia 20 de abril.
4.1.2. Serão aceites atletas masculinos até 2h20’00/1h08'00 e femininos até 2h35/1h15.00, obtidos após 1 de
janeiro de 2019. Serão também aceites inscrições condicionadas e caso não seja esgotada a cota, permitida
pelo plano de contingência específico desta competição. O Técnico Nacional de Meio Fundo, tendo em
consideração a salvaguarda da obtenção dos melhores resultados confirmará, até dia 21 de abril, os atletas
aceites na competição.

4.1.3. As inscrições só serão validadas quando acompanhadas do respetivo comprovativo do resultado, obtido em
provas certificadas, nas distâncias de 10km, 10000m, Meia Maratona e Maratona.
4.1.4. No Desporto Adaptado só são elegíveis as classes T11/12, T45/46 e surdos, que estejam integrados nos
Projetos de Preparação Paralímpico e Surdolímpico.
4.2. Confirmação das Inscrições
4.2.1. As confirmações serão realizadas on‐line e estarão disponíveis até às 15:00 horas do dia anterior à prova,
através da plataforma https://fpacompeticoes.pt/ sendo necessário que cada clube ou atleta faça o seu login
para o efeito.
4.2.2. Os clubes que ainda não possuem as credenciais de acesso a esta plataforma deverão enviar os seguintes
dados: sigla, nome e email do responsável do clube para fpacompeticoes@fpatletismo.pt. Os atletas
poderão também fazer a confirmação na sua prova através do seu número de documento de identificação.

5.

PRÉMIOS
5.1. Nestes Campeonatos serão atribuídas medalhas aos três primeiros classificados do escalão/classe* de absolutos,
por género.

*Desporto Adaptado

6.

POSTOS DE ABASTECIMENTO E DE REFRESCAMENTO
6.1. A organização disponibilizará mesas para os abastecimentos e refrescamentos de acordo com as Regras da WA;
6.2. Tendo em conta o estado da pandemia, alertamos que os abastecimentos e refrescamentos serão unicamente da
responsabilidade do atleta, treinador e delegado do respetivo clube;
6.3. Devem os delegados dos clubes ser responsáveis pelos mesmos, mantendo o distanciamento social;
6.4. A organização não disponibilizará águas, evitando assim os contactos entre os elementos da mesma e os
delegados dos clubes.

