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6ºs Campeonatos do Mundo de Trail 
29 de Outubro de 2016 em Portugal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No passado dia 11 de Novembro em Braga, Portugal, a IAU e a Federação Portuguesa de 
Atletismo, assinaram oficialmente o acordo para a realização dos próximos Campeonatos do 
Mundo de Trail, que se desenrolarão em Portugal no dia 29 de Outubro, em pleno Parque 
Nacional da Penesa-Gerês, num percurso de 85km e 4 500 m D+.  Estes Campeonatos serão 
realizados sob a égide das duas Associações Internacionais, a IAU e a ITRA. 
 
 
"Após o sucesso dos Campeonatos do Mundo de Trail de 2015 em Annecy, tornou-se 
essencial ter a ITRA e a IAU a colaborar  na organização das futuras edições, e desta forma 
em 2016, ambas as entidades juntarão esforços no sentido de representar da melhor 
maneira possível os valores do nosso desporto, e de acolher os melhores atletas de todo o 
Mundo" confirma José Carlos Santos Vice-Presidente da ITRA. 
 
« Estes Campeonatos têm o nome de Campeonatos do Mundo de Trail, e é portanto legitimo 
trabalharmos em conjunto com uma Associação reconhecida pela l’IAAF (Federação 
Internacional de Atletismo) na organização das provas de Trail » explica Dirk Strumane 
Presidente da l’IAU. « A IAU representa muito bem a disciplina da Ultra Maratona, e possui 
uma sólida experiência na organização de Campeonatos do Mundo. A colaboração destas 
duas entidades vai permitir a organização de uma bonita competição Internacional, e 
oferecer um espectáculo muito excitante. » 
 
Carlos Sá, o reconhecido atleta de elite no mundo do Trail, será o diretor técnico da prova 
 
Para melhor responder às necessidades e especificidades desta disciplina desportiva em 
plena evolução , A ITRA deseja igualmente iniciar desde a data presente, um debate 
Internacional, a fim de recolher o ponto de vista dos atores da disciplina (atletas, federações, 
media, organizadores...) e de encontrar as melhores soluçõe para os futuros Campeonatos 



  

do Mundo (após estes de 2016), em termos de frequência, de formato, da seleção dos 
atletas… e para uma melhor coordenação do calendário Internacional de Trail... 
 
 
A propósito da ITRA : A International Trail Running Association (ITRA) é uma Associação 
desportiva reconhecida pela IAAF, e está consagrada ao desenvolvimento International da 
disciplina de Trail Running sob todas as suas formas.  
 
A propósito da l’IAU : A International Association of Ultrarunners (IAU) opera sob o 
patrocínio da IAAF, e está consagrada ao desenvolvimento International das corridas de 
longa distância no quadro da regulamentação da IAAF. 
 

 
 

CONTACTS 
International Trail-Running-Association  Michel Poletti 
Mobile : +33 6 08 02 94 68   Email : contact@i-tra.org 
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INFOCÎMES     Tel : +33 (0) 4 50 47 24 61 
Anne Gery : Mob :  +33 (0) 6 12 03 68 95 : annegery@infocimes.com 

http://paris.delosmail.com/DelosBin/Delos.dll/contact@i-tra.org
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