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Jogos Mundiais Universitários de Verão – Chengdu 2021 

28 de julho a 08 de agosto de 2023 
 

Critérios de Seleção – Atletismo 
 

Competição da modalidade 

 

Datas de Competição:  01 a 06 de agosto  

Cerimónia abertura:  28 de julho 

Cerimónia encerramento:  08 de agosto 

Local/Instalação:  Competition Venue 

Shuangliu Sports Centre Stadium 

Warm-up Venue 

Tanghu Middle School Stadium 

Training Venue 

Chengdu University Stadium 

Delegação (n.º) 

 
Atletas:    6 
Treinadores:   1  

 

Critérios Globais 

 

Definem-se como critérios globais na constituição da delegação portuguesa para Chengdu: 

• A projeção do país é associada às classificações que os seus atletas conseguem;  

• O nível desportivo destas competições é considerado de Alto Rendimen to, na grande maioria das 

modalidades, pelo que visa o enquadramento de atletas de alto rendimento com prevalência os/as 

atletas enquadrados/as em percurso olímpico/esperanças olímpicas e nas seleções nacionais;  

• Estas competições destinam-se aos/às atletas  com currículo internacional, o que significa que a 

classificação no Campeonato Nacional Universitário não apura os/as atletas nem define 

automaticamente a ordem de seleção;  

• Em algumas modalidades a obtenção de mínimos torna -se imprescindível;  

• A participação nos CNU, é considerado um critério relevante na escolha dos/as atletas, mas não 

exclusivo. A não participação deve ser obrigatoriamente fundamentada junto da FADU;  

• A definição de critérios é analisada e realizada em conjunto com a Federação desportiva d e cada 

modalidade.  

 

Critérios Específicos 

 

Elegibilidade 

Só podem integrar a delegação portuguesa, estudantes -atletas que cumpram com os seguintes 

requisitos de elegibil idade, seguindo regulamentos da FISU:  
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• Serem nascidos/as entre 1 de janeiro de 19 96 e 31 de dezembro de 2005. 

• Estudantes do 1º, 2º ou 3º ciclo do Ensino Superior, em cursos conferentes a grau académico, em 

estabelecimentos oficiais  reconhecidos em Portugal ou Estrangeiro e que, cumulativamente:  

- Estejam inscritos/as no Ensino Superior  em 2022/23 ou concluíram o ciclo de estudos em 2020, 

2021 ou 2022;  

- Possuam Certificado de Elegibilidade da FISU autenticado pela Instituição de Ensino Superior  

• Tenham nacionalidade portuguesa, sendo obrigatório possuírem Passaporte português, cuja data 

de validade seja superior  a  07 de fevereiro de 2024;  

• Tenham Exame Médico-Desportivo com validade superior a 07 de agosto de 2023 .  

 

Técnico-Desportivos   

• A participação num Campeonato Nacional Universitário  da modalidade de Atletismo, bem como 

em provas de observação/controlo para que seja convocado, poderá ser determinante na seleção. 

Serão elegíveis para participar nos Jogos Mundiais Universitários de Verão os atletas pertencentes 

aos escalões júnior ou sénior da FPA até dois por prova;  

• os atletas melhor classificados no World Ranking a 30 de maio , com prioridade para os atletas 

integrados no Plano de Preparação Olímpica.  

• Os resultados considerados para a seleção devem ser obtidos de 1 de janeiro de 2023 a 31 de 

maio de 2023 ;  

• Em função da existência de quota de participação por modalidades definida pela FADU, a seleção 

será realizada após proposta do responsável técnico e terá por base os seguintes critérios de 

análise:  

o Avaliação das prestações ao longo da época e do estado de forma desportiva demonstrado 

nas semanas anteriores à data-limite de divulgação da seleção;  

o A probabilidade de obtenção de melhores classificações, aferida em função da análise dos 

resultados de ed ições anteriores da competição, e de outros dados estatíst icos 

disponíveis;  

o A prioridade de interesses das Seleções Nacionais;  

o A realização das marcas de referência.  

 

Caso seja excedida, ou não se atinja a cota l imite,  serão selecionados os atletas que a FPA e a FADU 

entendam que melhor poderão representar o país.   

 
Outros 

Podem ser adotados outros critérios na avaliação dos atletas selecionados, tais como:  

- Mérito académico  

- Currículo disciplinar  

- Contributos para o desporto universitário  

 

A avaliação e decisão final da constituição da delegação portuguesa, após proposta da federação 

desportiva, cabem à Federação Académica do Desporto Universitário, tendo sempre em consideração 

os critérios definidos neste documento.  
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Prazos 

A seleção dos atletas a integrar a delegação será fechada dentro do prazo estipulado pela FADU com 

a FPA, prevendo-se que seja feita até 05 de junho de 2023 

 

Tabela de Marcas de Referência 

(Aprovados pela FADU/FPA) 

 
MASCULINOS DISCIPLINA FEMININOS 

10.45 100m 11.69 

21.13 200m 23.95 

47.20 400m 54.07  

1.47,75 800m 2.05,58  

3.42,33  1.500m 4.18,33  

13.54,33 5.000m 16.00,84  

29.24,17 10.000m 34.45,00 

1.05,00 Meia Maratona 1.14,30  

14.00 110/100m bar. 13.45 

51.33  400m bar. 59.12 

8.50,83 3.000m obst. 10.11,66 

1:26.25 20Km Marcha 1:41.20 

2,22  Altura 1,85  

5,45  Vara 4,22 

7,76 Comprimento 6,41  

16,24 Triplo 13,38  

18,90 Peso 15,68  

59,50 Disco 52,70 

70,00  Martelo 64,74 

76,25 Dardo 54,60  

7.625 Decatlo/Heptatlo 5.543 

ANÁLISE DE RESULTADOS 4x100m ANÁLISE DE RESULTADOS 

ANÁLISE DE RESULTADOS 4x400m ANÁLISE DE RESULTADOS 
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Tabela de Marcas FISU 

 
MASCULINOS DISCIPLINA FEMININOS 

10.60 100m 12.00 

21.85 200m 25.10 

49.00 400m 56.00  

1.51,00 800m 2.10,00  

3.50,00  1.500m 4.31,00  

14.45,00 5.000m 17.30,00  

14.00 110/100m bar. 13.45 

53.00  400m bar. 63.05 

9.00,00 3.000m obst. 11.00,00 

2,15  Altura 1,70 

5,10  Vara 3,55 

7,30 Comprimento 5,95  

15,00 Triplo 12,80  

16,50 Peso 13,50  

55,00 Disco 48,00 

60,00  Martelo 59,00 

72,00 Dardo 48,00  

 

 

 


