
 

      COMUNICADO Nº 17/2021                                                               Setúbal, 21/05/2021 
 

  

COMPETIÇÃO:  CAMP. REGIONAL MARCHA ATLÉTICA EM ESTRADA As.A.S. + EXTRAS 

 CAMP. REGIONAL MARCHA ATLÉTICA EM ESTRADA DA A.A.S. 

 CAMP. REGIONAL MARCHA ATLÉTICA EM ESTRADA DA A.A.L. 

 CAMP. NACIONAL MARCHA ATLÉTICA EM ESTRADA DA ANAV 

 CAMP. NACIONAL MARCHA ATLÉTICA EM ESTRADA EM SUB/18 E SUB/20 

LOCAL: SEIXAL (Largo 1º Maio, junto à Fábrica da Mundet) 

DATA:  29 de Maio de 2021 

ORGANIZAÇÃO: Núcleo Sporting Clube Portugal do Seixal 

APOIO: Câmara Municipal do Seixal e Associação Atletismo Setúbal 
  

 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

PARTICIPAÇÃO 

Esta competição destina-se a atletas em representação de clubes filiados ou como individuais, dos 

seguintes escalões: Benjamins B, Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores, Sub/23, Seniores e Veteranos 

(35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70+). 

Os atletas que reúnam condições para participar nos Campeonato Nacional Marcha Atlética em 
Estrada da ANAV e Campeonato Nacional Marcha Atlética em Estrada em Sub/18 e Sub/20 devem 
consultar os respetivos regulamentos. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições, dos atletas participantes nos diferentes Campeonatos Regionais e dos atletas 
extracompetição, devem ser feitas pelos clubes ou atletas individuais através da plataforma 
https://fpacompeticoes.pt/ impreterivelmente até as 23:59 horas da quinta-feira, dia 27/Maio. 

Na plataforma vão encontrar o Ícone indicativo desta competição, após “abrir” o Ícone, estarão 
mencionadas 3 provas por escalão que correspondem aos CR da AsAS, da AAS e da AAL.  
 
Cada atleta deve inscrever-se na prova correspondente ao CR da sua Associação, e os atletas que não 
estejam filiados em nenhuma destas três e pretendam participar extra competição, devem inscrever-
se nas provas da AsAS.  
 
Estas indicações são validas para todos os escalões e para todos os atletas independentemente de 
também participarem no Campeonato Nacional Marcha Atlética em Estrada da ANAV ou no 
Campeonato Nacional Marcha Atlética em Estrada em Sub/18 e Sub/20. Caso não realizem esta 
inscrição não serão considerados para efeito de classificação individual ou coletiva nos respetivos 
regionais.  
 



 
 
 
 
 
Os atletas que pretendam participar no Campeonato Nacional Marcha Atlética em Estrada da ANAV 
devem inscrever-se na prova de 10 km correspondente e os que pretendem participar no 
Campeonato Nacional Marcha Atlética em Estrada em Sub/18 e Sub/20 também devem realizar a 
sua inscrição nos respetivos Campeonatos Regionais. E devem consultar a plataforma, procurar o 
ícone correspondente ao Campeonato Nacional Marcha Atlética em Estrada em Sub18 e Sub20 e 
efetuar a sua inscrição de acordo com regulamento da FPA.   
 
ATENÇÃO: A inscrição nos Campeonato Nacional Marcha Atlética em Estrada da ANAV e 
Campeonato Nacional Marcha Atlética em Estrada em Sub/18 e Sub/20 não implica a inscrição 
automática nos diferentes campeonatos Regionais e vice-versa. 

CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

As confirmações serão realizadas on-line e estarão disponíveis entre as 18:00 horas do dia 28/Maio, 
Sexta-feira e duas (2) horas antes do inicio de cada prova, em https://fpacompeticoes.pt/ sendo 
necessário que cada clube ou atleta faca o seu login para o efeito. 
 
Os atletas poderão também fazer a confirmação da sua prova através do seu número de documento 
de identificação. 
 
Em tudo se deve proceder como mencionado no ponto anterior. 
 
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 

CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL 

Serão elaboradas classificações por escalão/género; Benjamins B, Infantis, Iniciados, Juvenis, 

Juniores, Sub/23, Séniores, Vet35, Vet40, Vet45, Vet50, Vet55, Vet60, Vet65 e Vet70+. 

CLASSIFICAÇÃO COLETIVA 

Elaborada a partir do somatório de todos os escalões etários Masculinos e em Femininos indicados, 
atribuindo-se 5 pontos ao 1º classificado, 4 pontos ao 2º classificado … … … e 1 ponto ao 5º 
classificado. O clube que somar mais pontos será considerado vencedor.  
Os desempates nas classificações coletivas serão feitos a favor dos clubes que obtiverem mais 
primeiros lugares no conjunto das provas do programa. Se o empate subsistir, aplicar-se-á o mesmo 
critério em relação aos segundos lugares e assim sucessivamente. 

PRÉMIOS 

Taças aos 3 primeiros clubes no conjunto de todos os escalões Masc. e em Fem.  

Medalhas aos 3 primeiros classificados de cada escalão/género 



 
 
 
 
 
IMPORTANTE 

Cada atleta só poderá participar na prova do seu escalão.  

Todos os participantes nos 10km, serão creditados com tempos oficiais de passagem aos 5km.  

Os tempos referidos no ponto anterior serão incluídos e ordenados na classificação das provas de 

5km dos Campeonatos Regionais. 

Aos participantes nos 10km que por qualquer motivo (desistência ou outro) não concluam a prova, 

não será creditado o registo e a classificação aos 5 km.  

NORMAS DE ACESSO 

Entende a As.A.S. que todos os atletas, treinadores, dirigentes e outros, que participam nas provas 

organizadas por esta Associação, estão devidamente informados quanto aos riscos inerentes a SARS-

CoV-2, pelo que a participação dos mesmos resulta de uma decisão pessoal, ou do seu representante 

legal em caso de ser menor. 

Existindo da parte de cada interveniente nas competições, a consciência que não é possível garantir a 

segurança plena nas instalações desportivas e da atividade, sendo fundamentais o distanciamento 

físico, a etiqueta respiratória, a lavagem frequente das mãos e a não partilha de objetos, bem como 

das consequências e eventuais sequelas produzidas pela SARS-CoV-2. 

Entende a As.A.S. que todos os intervenientes na competição se comprometem em seguir as Normas 

e Orientações da Direção-Geral da Saúde e que não apresentam sintomas indicadores de serem 

portadores de SARS-CoV-2.  

No caso de não estar de acordo com o mencionado anteriormente, deve o atleta, ou o seu 

representante legal em caso de menor, abstrair de realizar a sua inscrição. 

CASOS OMISSOS 

Casos omissos serão resolvidos de acordo com o Manual Técnico da WA, Regulamento Geral de 

Competições e Regulamento Geral de Competições para Jovens da FPA. 

IMPORTANTE 

Não são aceites inscrições ou confirmações de inscrições apos os prazos estipulados. 

Os atletas participantes em qualquer das provas, devem primeiro dirigir-se à camara de chamada, de 

onde serão encaminhados para o local da prova. 

 
 



 

PROGRAMA HORÁRIO 

 

Camara 
chamada 

até 
Hora Distancia em km prova escalão género obs 

15:50 16:00 1 Campeonato Regional Benj B M  

15:50 16:00 1 Campeonato Regional Benj B F  

16:00 16:10 3 Campeonato Regional Inf M  

16:00 16:10 3 Campeonato Regional Inf F  

       

16:20 16:40 10 Camp. ANAV Vet F 
Tempos de 

passagem aos 5k 

16:20 16:40 10 Camp. Nac. Jun F  

16:20 16:40 10 Campeonato Regional Jun F  

16:20 16:40 10 Campeonato Regional Sub/23 F  

16:20 16:40 10 Campeonato Regional Sen F  

16:20 16:40 5 Campeonato Regional Vet F  

       

17:15 17:25 5 Camp. Nac. Juv F  

17:15 17:25 5 Campeonato Regional Juv F  

       

17:50 18:10 10 Camp. ANAV Vet M 
Tempos de 

passagem aos 5k 

17:50 18:10 10 Camp. Nac. Juv M 
tempos de 

passagem aos 5k 

17:50 18:10 10 Camp. Nac. Jun M  

17:50 18:10 10 Campeonato Regional Jun M  

17:50 18:10 10 Campeonato Regional Sub/23 M  

17:50 18:10 10 Campeonato Regional Sen M  

17:50 18:10 5 Campeonato Regional Vet M  

17:50 18:10 5 Campeonato Regional Juv M  

       

18:40 18:50 4 Campeonato Regional Inic M  

18:40 18:50 4 Campeonato Regional Inic F  

 

 

Diretor de Competição  

Delegado Técnico  

Árbitro/Árbitros  

 
 
  Departamento Técnico 

            da As.A.S. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


