A TODOS OS SÓCIOS

COMUNICADO 06/2017
Cruz Quebrada, 8 de Setembro de 2017

ASSUNTO: Campeonato do Mundo do México 2017
Atendendo a que a atual Direção, desde a sua posse, não teve ainda oportunidade de lançar novas condições de
participação em provas internacionais, sendo de opinião que, por esse motivo, não deveriam ser prejudicados os
atletas que obtiveram, por mérito próprio, marcas de relevo a nível nacional, e de forma a incentivar e consolidar
o trabalho que tem vindo a ser realizado ao nível de participações de Portugal em Campeonatos da Europa e do
Mundo, a Direção da FPTA decidiu inscrever um atleta no Campeonato do Mundo 2017, a realizar no México.
Desta forma, foi convocado para participar no Campeonato do Mundo de 2017, a ser realizado entre 13 e 23 de
outubro na Cidade do México, no México, o único atleta que efetuou a pontuação anteriormente definida para
este tipo de participações:

Categoria
Recurvo Homens

Arqueiro
Luís Gonçalves

Pontuação Obtida
643

Tendo em consideração o orçamento para a participação na referida competição, a FPTA irá suportar
integralmente os custos de participação do atleta e do seu treinador, José Almeida, pois considera-se que o
mesmo será a pessoa mais indicada para o seu acompanhamento, dada a atual ausência de um técnico nacional
nos quadros da FPTA.
Estão incluídos nos custos de participação as despesas relativas à inscrição, à viagem de avião, ao transfer do e
para o hotel, e ainda despesas de alimentação e alojamento em hotel recomendado pela entidade organizadora
do Campeonato do Mundo. Todas as restantes despesas deverão ser suportadas direta e integralmente pelo
Arqueiro e seu treinador.

Com os melhores cumprimentos,
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