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A TODOS OS SÓCIOS 
 

 
 
COMUNICADO 05/2021 
 
Cruz Quebrada, 4 de março de 2021 
 
 

ASSUNTO: Provas Internacionais não comparticipadas 

No interesse da evolução dos atletas em termos da sua participação internacional, a FPTA apreciará os pedidos 
que venham a ser solicitados pelos clubes que tenham atletas interessados em participar em provas 
organizadas por entidades internacionais (WArchery, WAEuropa, WAAfrica, WAAsia, WAAmerica e 
WAOceania) em que seja solicitada a inscrição através da Federação e que não estejam incluídas nas provas 
oficiais suportadas pela Federação, já previamente comunicadas.  

Os interessados, em exclusividade aos atletas da seleção nacional, deverão submeter os seus pedidos de 
participação à FPTA. Caso o número de interessados seja superior ao limite de inscrições permitidas pela 
entidade organizadora, a preferência será dada pelo ranking de pontos da prova de apuramento da Seleção 
Nacional: 

a. Ranking do último estágio da SN; 

b. A FPTA reserva-se no direito de avaliar os pedidos apresentados e de não aceitar a inscrição 

de atletas, se considerar que os mesmos não reúnem, no momento do pedido, o nível de 

qualidade desportiva, demonstrado previamente em competição; 

Todos os encargos financeiros da sua participação serão suportados pelos próprios, sendo o apoio da FPTA 
apenas a nível logístico na inscrição e fornecimento de vestuário da Seleção Nacional. 

Todas as responsabilidades decorrentes do cumprimento das exigências sanitárias da pandemia COVID 19 
impostas pela entidade organizadora e respetivo País devem ser alvo de atenção por parte dos atletas, no seu 
cumprimento integral, incluindo as dos Países em que seja necessário eventualmente fazer escala de voo no 
decurso da viagem. A FPTA não se responsabiliza pelo incumprimento das exigências ou eventuais 
cancelamentos, no momento da inscrição, ou que sejam impostas posteriormente, no período em que a 
competição esteja a decorrer. 

 
 

Com os melhores cumprimentos, 
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