
 

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE MARATONA 
CAMPEONATO DE PORTUGAL DE MARATONA DE MASTERS 

 
 
1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 

O Campeonato de Portugal de Maratona realizar-se-á em simultâneo com a Maratona do Funchal / BANIF.
Realizar-se-á também o Campeonato de Portugal de Maratona de Masters. 

 
2. NORMAS REGULAMENTARES 
 

2.1 Poderão participar atletas do escalão Sénior 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. 
 
 
3. INSCRIÇÕES 
 

As inscrições deverão ser feitas pelos clubes ou atletas individuais nas respetivas Associações Distritais 
(ou via outra Federação Membro da IAAF no caso de atletas filiados numa Federação estrangeira) de 
modo que, uma vez verificadas as filiações, sejam enviadas à FPA até 9 dias antes da data prevista para 
a realização da competição. 
 
As inscrições deverão indicar, obrigatoriamente, e por atleta, o seu nome, nº de licença federativa, o 
ano de nascimento e caso seja estrangeiro, a respetiva nacionalidade. 
 
Só serão consideradas as inscrições enviadas nos impressos próprios que se encontram à disposição dos 
interessados nas Associações Distritais de Atletismo ou em fotocópias destes. 

 
4. CLASSIFICAÇÕES 
 

4.1 
 

Neste Campeonato apenas haverá classificação individual. Serão atribuídas medalhas aos 3
primeiros classificados absolutos e também do escalão de Sub-23. 

  
4.2 No Campeonato de Portugal de Maratona de Masters existirão classificações individuais, por 

escalão etário e por género. 
 

 
 



Camp. Portugal de Maratona

Funchal - 

Domingo  -  31 de Janeiro de 2016

08:30

Campeonato de Portugal de Maratona incluído na "Maratona do Funchal / BANIF"

Mais informações em: http://www.funchalmarathon.com/
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