A TODOS OS SÓCIOS
Comunicado 01/2020
Cruz Quebrada, 10 de janeiro de 2020

ASSUNTO: Procedimento de Selecção para o Campeonato da Europa – Antalya
2020

O Campeonato da Europa irá decorrer em Antalya, Turquia, de 20 a 26 de maio
próximo.
Assim, vem por este meio a FPTA, dar conhecimento do método de seleção dos
atletas que representarão Portugal no Campeonato da Europa Antalya 2020.
Metodologia de Seleção dos Atletas
Os mínimos de acesso ao Campeonato da Europa, serão definidos no estágio da
Seleção Nacional, que se realizará nos dias 8 e 9 de fevereiro, e 7 e 8 de março 2020,
com início às 10h00, no Campo de Tiro com Arco do Jamor.
Em cada um dos 4 dias do estágio, serão efetuadas 2 qualificações de 72 flechas (2
Opens). Ficam apurados os 3 atletas (Compound e Recurvo) com mais pontuação na
soma dos 5 melhores resultados.
Apenas os atletas que integram a Seleção Nacional, na época desportiva 2019/2020,
do escalão juniores e seniores, poderão participar no estágio de apuramento.
Face aos resultados obtidos, os arqueiros que obtiveram as pontuações mínimas
necessárias para integrar a Seleção Nacional, conforme estabelecido no Comunicado
01/2019, são os seguintes:
Recurvo Homem:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

João Alves (RJH)
Nuno Carneiro (RJH)
Tiago Matos (RJH)
Henrique Ribeiro (RJH)
Luís Gonçalves (RSH)
Diogo Ramos (RSH)
Domingos Vaquinhas (RSH)
Jorge Lima (RSH)
Jorge Alves (RSH)
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Compound Homem:
❖
❖
❖
❖
❖

Nuno Simões (CSH)
Cláudio Alves (CSH)
Rui Baptista (CSH)
Carlos Resende (CSH)
Miguel Langan (CSH)

O estágio de apuramento será também aberto a todas as atletas femininas, do escalão
júnior e sénior, da disciplina Recurvo e Compound, federadas em competição na
época desportiva 2019/2020.
Caso as atletas obtenham os mínimos estabelecidos no Comunicado 01/2019, serão
apuradas para o Campeonato da Europa – Antalya 2020. Os mínimos são os
seguintes:
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Solicitamos a todos os arqueiros interessados em participar no estágio de apuramento,
que enviem um email com a confirmação, para fpta@fpta.pt, até às 17h00 do próximo
dia 24 de janeiro de 2020.
Tendo em consideração o orçamento para a participação na referida competição, a
FPTA decidiu por suportar integralmente os custos de participação de todos os atletas
que obtenham o apuramento. Apenas estão incluídas as despesas de viagem de
avião, transfer para o Hotel e regresso, e alojamento em regime de pensão completa.
Todas as restantes despesas deverão ser suportadas diretamente pelos Arqueiros.
Aconselha-se a presença dos treinadores dos atletas no estágio.

Com os melhores cumprimentos,
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