
 

 

SELEÇÃO NACIONAL DE TRAIL 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E INTEGRAÇÃO 

Critérios de seleção e de integração na Seleção Nacional de Trail para o World Mountain 

& Trail Running Championships, a realizar de 11 a 14 novembro de 2021 na Tailândia. 

 

Objetivo de apuramento de 16 atletas:  

· 40 km de corrida TRAIL – 4 homens e 4 mulheres 

· 80 km de corrida TRAIL – 4 homens e 4 mulheres 

 

Os Critérios Gerais a ter em conta para os atletas serem elegíveis para a seleção de Portugal 

serão os seguintes: 

 

1. Resultados obtidos nos Campeonatos Nacionais de Trail e de Trail Ultra 2020:  

a) Vencedores do Campeonato Nacional de Trail (1 masculino- Dário Moitoso e 1 

feminino – Inês Marques); 

b) Vencedores do Campeonato Nacional de Trail Ultra (1 masculino – André 

Rodrigues e 1 feminino – Mariana Machado); 

 

2. Resultados obtidos nos Campeonatos Nacionais de Trail, Trail Ultra e de Trail Ultra 

Endurance 2021 (3 homens e 3 mulheres): 

a) Vencedores do Campeonato Nacional de Trail (1 masculino – Hélio Fumo e 1 

feminino – Marisa Vieira) 

b) Vencedores dos Campeonatos Nacionais de Trail Ultra e de Trail Ultra 

Endurance; 

  

3. Por wild-card (3 homens e 3 mulheres): 

a. Tendo em consideração os resultados nos Campeonatos Nacionais 2021; 

b. Os resultados no Campeonato do Mundo de Trail 2019;   

c. O ranking ITRA 

 

Nota: No caso de ocorrer qualquer outro tipo de situação não prevista nos pontos anteriores 

dos Critérios Gerais, após análise será apurado o atleta diretamente por escolha do Selecionador 

Nacional, em articulação com o corpo técnico da ATRP, tendo como objetivo assegurar a melhor 

representação possível no Campeonato do Mundo. 

 

Para além do cumprimento dos critérios de elegibilidade, referidos nos pontos anteriores, 

todos os atletas terão que aceitar e cumprir os critérios de integração na Seleção. 

 

16 de abril de 2021 


