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DEPARTAMENTO TÉCNICO
CRITÉRIOS SELECÇÃO CAMPEONATO EUROPA CORTA-MATO
Os critérios de selecção que agora se apresentam são referentes à edição de 2008 do
Campeonato da Europa de Corta Mato que se realiza a 14 de Dezembro, em Bruxelas.
Seniores Masculinos e Femininos
1 - As selecções masculina e feminina, na Categoria Sénior, serão constituídas por um
máximo de 6 atletas.
2 - Os atletas serão seleccionados em função dos resultados obtidos na vertente Corta –
Mato, no período de 15 a 30 de Novembro, considerando-se os seguintes momentos
privilegiados de observação da condição e nível competitivo:
15 Novembro: Corta – Mato de Oeiras;
23 Novembro: Corta – Mato da Amora;
30 Novembro: Corta – Mato de Torres Vedras.
3 - Em ambos os sexos serão seleccionados 4 atletas a partir das classificações no Corta
– Mato de Oeiras e 2 atletas, a partir da avaliação global dos resultados obtidos no
referido período de observação.
Juniores e sub-23 Masculinos e Femininos
4 - Nas categorias Sub-23 e Júnior, e em ambos os sexos, a representação Nacional
poderá verificar-se em termos individuais ou colectivos (4 atletas a pontuar),
dependendo da valia técnica demonstrada pelos atletas no decurso do referido período
de observação.
5 - Em ambos os sexos poderão vir a ser seleccionados 4 atletas a partir das
classificações no Corta – Mato da Amora e 2 atletas, a partir da avaliação global dos
resultados obtidos no referido período de observação.
Notas:
A Selecção Nacional será divulgada a 1 de Dezembro.
Os atletas seleccionados estarão inibidos de participar em quaisquer competições, no
período compreendido entre 1 de Dezembro e o Campeonato da Europa de Corta Mato.
De 2 a 7 de Dezembro, decorrerá em local a determinar, um estágio da selecção
obrigatório para todos os seniores.
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