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A TODOS OS SÓCIOS 
 

 
 
 

COMUNICADO 02/2016 
 
Cruz Quebrada, 28 de janeiro de 2016 
  
 

ASSUNTO: Seleções Nacionais 2015-2016 – Alterações 

 
Na sequência do Comunicado 09/2015, e tendo em consideração as datas recentemente definidas para inscrição 
no Campeonato da Europa de Nothingham e na Taça do Mundo de Antalya, vem por este meio a FPTA informar 
todos os Agentes Desportivos sobre as alterações do número de provas do Campeonato Nacional de Campo da 
época desportiva 2015-2016 onde poderão ser realizados os mínimos de acesso ao GC de 2015-2016 e às provas 
internacionais em questão. 
 
Informa-se ainda qual o enquadramento dos Arqueiros de Nacionalidade Portuguesa residentes fora de Portugal, 
no apuramento para os Grupos de Trabalho e para a Equipa Nacional. 

 
 
1. Acesso ao Grupo de Competição das Seleções Nacionais 2015-2016 
 

A título excecional, e tendo em consideração a existência de vagas nos grupos de trabalho, poderão ser ainda 
incluídos no GC de 2015-2016 os arqueiros que, nas 2 primeiras provas agendadas do Campeonato Nacional de 
Campo da época desportiva 2015-2016, alcançarem duas vezes os mínimos de acesso, durante a fase de Open. 
 
Arqueiros Residentes no Estrangeiro  
 
Para se apurarem para os Grupos de Trabalho GD e GC de uma determinada época desportiva, os Arqueiros de 
Nacionalidade Portuguesa residentes fora de Portugal poderão, em alternativa ao cumprimento dos requisitos 
estabelecidos no artigo anterior, cumprir os seguintes requisitos, na época desportiva anterior: 
 

a) Estarem federados em Federação Nacional membro da World Archery; 
b) Terem comprovadamente seguro desportivo válido para a participação nos trabalhos das Seleção 

Nacionais; 
c) Em provas do Campeonato Nacional de Campo da época desportiva anterior da Federação mencionada 

na alínea anterior, ou provas equivalentes a validar pela FPTA, alcançarem duas vezes os mínimos de 
acesso, durante a fase de Open. 

 
O cumprimento dos requisitos definidos no número anterior deverá ser comprovado através de documento 
emitido ou certificado pela respetiva Federação Nacional, a entregar à FPTA até ao final da época desportiva. 

 
A título excecional, e tendo em consideração a existência de vagas nos grupos de trabalho, poderão ser ainda 
incluídos no GC de 2015-2016 os arqueiros residentes no estrangeiro que alcancem duas vezes os mínimos de 
acesso, durante a fase de Open, em provas com as características referidas na alínea c) anterior no campeonato 
de campo 2015-2016, cujo documento comprovativo seja entregue à FPTA até dia 3 de abril de 2016. 
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2. Apuramento para a Equipa Nacional  
 
Os mínimos de acesso ao Campeonato da Europa de Nothingham e à Taça do Mundo de Antalya, deverão ser 
alcançados uma vez durante a fase de Open de uma das 2 primeiras provas agendadas do Campeonato Nacional 
de Campo da época desportiva 2015-2016 (20 março e 3 abril). Caso ainda estejam disponíveis vagas na Equipa 
Nacional, poderão ser considerados os mínimos alcançados na 3ª prova agendada do Campeonato Nacional de 
Campo (17 Abril), condicionado à disponibilidade de alojamento pela organização da respetiva prova 
internacional. 

 
Arqueiros Residentes no Estrangeiro  
 
Serão apurados para a Equipa Nacional que representará Portugal no Campeonato da Europa de Nothingham 
2016 e para a Taça do Mundo de Antalya, de acordo com as vagas previstas, os arqueiros que fazendo parte do 
Grupo de Competição 2015-2016 cumpram os seguintes requisitos: 
 

a) Alcancem uma vez os mínimos de acesso durante a fase de Open, em provas do Campeonato Nacional 
de Campo da época desportiva 2015-2016 de Federação Nacional membro da World Archery, ou provas 
equivalentes a validar pela FPTA, ou estejam integrados no Programa de Preparação Olímpica nas datas 
das respetivas provas; 

b) Participem em pelo menos um Estágio do GC das Seleções Nacionais 2015-2016 
c) Aceitem as regras estabelecidas pela FPTA, nomeadamente celebrando o Contrato de Participação em 

Prova do Campeonato da Europa / Taça do Mundo; 
d) Terem comprovadamente seguro desportivo válido para a participação nas respetivas provas 

internacionais. 
 
Os mínimos de acesso ao Campeonato da Europa de Nothingham e à Taça do Mundo de Antalya, deverão ser 
alcançados pelos arqueiros residentes no estrangeiro uma vez durante a fase de Open, em provas com as 
características referidas na alínea c) do número 1, no campeonato de campo 2015-2016, cujo documento 
comprovativo seja entregue à FPTA até dia 12 de abril. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

Pela Direção da FPTA, 
 
 
 
 
 

Luís Vieira 
 (Presidente da FPTA) 
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