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13º CAMPEONATO DA EUROPA DE CORTA-MATO 
 

San Giorgio su Legnano (ITA), 10 de Dezembro de 2006 
 
Esta edição, a disputar nos arredores de Milão, incluirá pela 1ª vez a prova destinada 
ao escalão de sub-23 anos para masculinos e femininos. 
 
As distâncias aproximadas de cada prova são as seguintes: 
 
 

Masculinos Femininos 
Seniores: 10000 m Seniores: 8000 m
Sub-23: 8000 m Sub-23: 6000 m 
Juniores: 6000 m Juniores: 4000 m 

 
1. As Selecções masculina e feminina, na Categoria Sénior, serão constituídas por 

um máximo de 6 atletas. Colectivamente, e em ambos os sectores, contarão os 
4 melhores atletas portugueses classificados; 

 
2. Nas Categorias Sub-23 e Júnior, e em ambos os sectores, 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 período de observação; 

 
 
3. Para efeitos de Selecção é obrigatória (excepção feita para o Campeão de 

Portugal de Corta-Mato Longo de 2006) a participação em, pelo menos, um dos 
seguintes Corta-Matos: Oeiras, dia 11 de Novembro; Torres Vedras, dia 19 de 
Novembro; Amora, dia 26 de Novembro.  

 
Critérios de selecção: 
 

1. Categoria Sénior 
 
Em ambos os sectores, serão seleccionados: 
 

• o Campeão de Portugal de Corta-Mato Longo de 2006, desde que demonstre 
um bom nível competitivo num dos Corta-matos de selecção, ou num realizado 
no mês de Novembro no estrangeiro (por avaliação dos competidores 
presentes) 

 
• 2 atletas a partir das classificações alcançadas no Corta-Mato da Amora 
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• 3 atletas a partir da avaliação global a efectuar: 
 

 nos Corta-Matos de Oeiras, Torres Vedras e Amora; 
 

 em Corta-Matos no estrangeiro (até 26 de Novembro), desde que o/a 
atleta tenha participado, no mínimo, em 1 dos Corta-Matos acima 
mencionados.   

 
2. Categorias Sub-23 e Júnior 
 

Levando-se em atenção os Corta-Matos enunciados, considerar-se-á como o mais 
importante o da Amora, no dia 26 de Novembro. 
 
Entre os dias 28 de Novembro e 3 de Dezembro decorrerá um estágio de preparação 
final, em local a designar. 
 
Até ao Campeonato da Europa, os atletas seleccionados estarão inibidos de participar 
em quaisquer competições a partir do dia 26 de Novembro. 
 


