
 

CAMPEONATO NACIONAL DE ESTRADA 
Felgueiras, 4 de setembro de 2021 

 
NOTA INTRODUTÓRIA 
  
Realizam-se simultaneamente os Campeonatos Nacionais de Estrada de Veteranos com Regulamento próprio. 
  
Realizam-se também os Campeonatos Nacionais de Estrada de Desporto Adaptado nas seguintes classes com classificação 

desportiva (nacional ou internacional) confirmada. 
 

T11/12 - T13 - T20 - T37/38 - T45/46 - Surdos 
 
1. PROGRAMA HORÁRIO 

 

Hora Disciplina Género Escalão 

17h00 10 km Masc. Sub-20 / Sen. / Vet. 

17h03 10 km Fem. Sub-20 / Sen. / Vet. 

 

2. NORMAS REGULAMENTARES 

2.1. Poderão participar atletas masculinos e femininos dos escalões de sub-20, seniores (incluindo veteranos) que se 

enquadrem numa das seguintes situações: 

2.1.1. Sejam portugueses e estejam filiados numa Associação Distrital ou numa Federação Estrangeira Congénere; 

2.1.2. Sejam estrangeiros e estejam filiados numa Associação Distrital; 

2.1.3. Sejam estrangeiros e filiados numa Federação Congénere, e tenham obtido autorização expressa da FPA para 

participar nesta Competição; 

2.1.4. Os atletas abrangidos pelas alíneas 2.1.2 e 2.1.3 não terão direito quer ao título de campeão individual quer 

aos respetivos lugares de honra. 

2.2. Termo de Responsabilidade: 

2.2.1. 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. 

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1. Inscrições Preliminares 

3.1.1. As inscrições deverão ser feitas pelos clubes ou atletas individuais através da plataforma 

https://fpacompeticoes.pt/ impreterivelmente até às 23:59 horas da segunda-feira, dia 30 de agosto, de 

forma a ser efetuada a admissão de atletas.  



 

3.1.2. Inscrições de atletas filiados numa Federação estrangeira serão enviadas para a FPA via Federação Membro 

da WA; 

3.2. Por forma a salvaguardar eventual necessidade de seriação de atletas ou restrições de participação relacionadas 

com a evolução da pandemia, será solicitado aos atletas aquando da inscrição a indicação dos melhores resultados 

obtidos desde 1 de janeiro de 2019 nas distâncias de 10.000m, 10km ou Meia-Maratona em provas devidamente 

certificadas. 

3.2.1. É obrigatória a apresentação de comprovativo de resultado e os resultados só serão considerados quando 

acompanhadas pelo mesmo. A monitorização da validação das marcas poderá ser realizada na plataforma 

FPA Competições; 

3.3. A lista de inscrições aceites será divulgada no dia 1 de setembro de 2021; 

3.4. Confirmação das Inscrições  

3.4.1. As confirmações serão realizadas on-line e estarão disponíveis entre as 19:00 horas do dia 3 de setembro, 

sexta-feira e as 13:00 do dia da prova, através da plataforma https://fpacompeticoes.pt/ sendo necessário 

que cada clube ou atleta faça o seu login para o efeito. Os atletas poderão também fazer a confirmação da 

sua prova através do seu número de documento de identificação 

3.4.2. 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.  

 

4. CLASSIFICAÇÕES 

4.1. Neste campeonato haverá classificação individual nos escalões de sub-20, sub-23 e seniores (incluindo veteranos); 

4.2. Neste campeonato haverá classificação coletiva nos escalões de sub-20 e seniores (incluindo veteranos); 

4.2.1. A classificação coletiva será obtida somando o número de pontos correspondentes à classificação dos quatro 

primeiros atletas portugueses ou equiparados (RGC Art.º 6.2) de cada equipa. 

4.2.2. Em caso de empate pontual, sairá vencedora a equipa cujo quarto elemento esteja melhor classificado. 

 

5. PRÉMIOS 

5.1. Serão atribuídas medalhas aos três primeiros classificados por escalão e género bem como aos 3 primeiros 

classificadas em cada classe do Adaptado; 

5.2. Serão atribuídos troféus às três melhores equipas dos escalões de sub-20 e seniores (incluindo veteranos) em cada 

género. 


