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COMUNICADO 14/2021  - RETIFICAÇÃO 

Cruz Quebrada, 2 de novembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

A TODOS OS SÓCIOS  

ASSUNTO: Equipa Nacional 
 

1. Enquadramento: 

Estando prestes a terminar o actual Ciclo 2020/2021, é hora de se começar desde já a trabalhar e preparar 

o novo ciclo. 

Iniciaremos um novo ciclo de preparação das nossas Seleções, com vista à participação das Equipas 

Nacionais em competições Internacionais. 

Irão ser desenvolvidos trabalhos “estágios ou outros” com a Equipa Nacional de Seniores bem como com 

a Equipa Nacional de Jovens. 

Os trabalhos a realizar com as Equipas Nacionais serão atempadamente dados a conhecer, quer no que 

respeita a datas ou locais onde os mesmos se irão realizar. 

 

2. Equipa Nacional: 

 

2.1 Conjunto de Atletas apurados através de mínimos dentro da Seleção Nacional, para representarem 

Portugal numa determinada competição internacional. 

2.2 Sempre que um atleta integra a Equipa Nacional para a deslocação a uma determinada competição 

demonstre falta de empenho, dedicação, não se encontre na melhor forma física ou mental, ou não se 

encontre com prestações que justifiquem a sua continuidade na Equipa Nacional o treinador pode 

solicitar à FPTA a sua substituição. 

2.3 O não acarretar de decisões da Equipa Técnica “treinador ou oficial”, por parte de um arqueiro poderá 

levar a que este seja suspenso da competição e sujeito a um processo disciplinar. 

 

3. Equipa Nacional Seniores: 

3.1. Competições Internacionais de Sala 
3.1.1 A composição da Equipa Nacional Seniores será obtida da seguinte forma: 
3.1.2 Serão apurados 3 atletas masculinos e 3 femininos em cada divisão “recurvo e compound” que durante a 

época obtiveram as pontuações mais altas. 
3.1.3 Para o apuramento dos atletas contarão todas as pontuações obtidas durante o decorrer da época de 

Sala até uma determinada data. 
3.1.4 Para a composição da Equipa Nacional para uma determinada competição a FPTA comunicará 

atempadamente a competição a participar bem como os mínimos a obter e as datas limites. 
3.1.5 Para cada competição Internacional aplica-se o disposto no ponto anterior (3.1.4). 
3.1.6 Essas Pontuações poderão ser obtidas nas provas do Campeonato Nacional, provas específicas de 

apuramento (Seleção Nacional ou Equipa Nacional) ou provas Internacionais.  
3.1.7 Em caso de empate, o desempate será efetuado da pontuação mais alta, para a pontuação mais baixa 

até ao desempate. 
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3.2 Competições Internacionais de Campo 
3.2.1 A composição da Equipa Nacional Seniores será obtida da seguinte forma: 
3.2.2 Serão apurados 3 atletas masculinos e 3 femininos em cada divisão “recurvo e compound” que durante 
a época obtiveram as pontuações mais altas. 
3.2.3 Para o apuramento dos atletas contarão todas as pontuações obtidas durante o decorrer da época de 
Campo até uma determinada data. 
3.2.4 Para a composição da Equipa Nacional para uma determinada competição a FPTA comunicará 
atempadamente a competição a participar bem como os mínimos a obter e as datas limites. 
3.2.5 Para cada competição Internacional aplica-se o disposto no ponto anterior (3.2.4). 
3.2.6 Essas pontuações poderão ser obtidas nas provas do Campeonato Nacional, provas específicas de 
apuramento (Seleção Nacional ou Equipa Nacional) ou provas Internacionais.  
3.2.7 Em caso de empate, o desempate será efetuado da pontuação mais alta, para a pontuação mais baixa 
até ao desempate. 
 

 
4. Equipa Nacional Jovens 

4.1. Competições Internacionais de sala 
4.1.1 A composição da Equipa Nacional Jovens será obtida da seguinte forma: 
4.1.2 Serão apurados 3 atletas masculinos e 3 femininos em cada divisão “recurvo e compound” que durante a 
época obtiveram as pontuações mais altas. 
4.1.3 Para o apuramento dos atletas contarão todas as pontuações obtidas durante o decorrer da época de 
Sala até uma determinada data. 
4.1.4 Para a composição da Equipa Nacional para uma determinada competição a FPTA comunicará 
atempadamente a competição a participar bem como os mínimos a obter e as datas limites. 
4.1.5 Para cada competição Internacional aplica-se o disposto no ponto anterior (4.1.4). 
4.1.6 Essas Pontuações poderão ser obtidas nas provas do Campeonato Nacional, provas específicas de 
apuramento (Seleção Nacional ou Equipa Nacional) ou provas Internacionais.  
4.1.7 Em caso de empate, o desempate será efetuado da pontuação mais alta, para a pontuação mais baixa até 
ao desempate. 
4.2 Competições Internacionais de Campo 
4.2.1 A composição da Equipa Nacional Jovens será obtida da seguinte forma: 
4.2.2 Serão apurados 3 atletas masculinos e 3 femininos em cada divisão “recurvo e compound” que durante 
a época obtiveram as pontuações mais altas. 
4.2.3 Para o apuramento dos atletas contarão todas as pontuações obtidas durante o decorrer da época de 
Campo até uma determinada data. 
4.2.4 Para a composição da Equipa Nacional para uma determinada competição a FPTA comunicará 
atempadamente a competição a participar bem como os mínimos a obter e as datas limites. 
4.2.5 Para cada competição Internacional aplica-se o disposto no ponto anterior (4.2.4). 
4.2.6 Essas Pontuações poderão ser obtidas nas provas do Campeonato Nacional, provas específicas de 
apuramento (Seleção Nacional ou Equipa Nacional) ou provas Internacionais.  
4.2.7 Em caso de empate, o desempate será efetuado da pontuação mais alta, para a pontuação mais baixa 
até ao desempate. 
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5. Deslocações a provas internacionais: 

 

5.1 A Equipa Nacional será apurada prova a prova dentro da Seleção Nacional, a FPTA lançará mínimos para a 

competição específica, para o efeito poderão ser utilizadas provas do Campeonato Nacional ou provas 

específicas criadas para o efeito. 

5.2 Todos os arqueiros que integrem a Equipa Nacional têm que assinar um contrato de conduta e boas 

práticas. 

 

 

6. Equipa Técnica: composta por treinador(s), oficial(ais) ou seleccionador: 

 

6.1 Não existem lugares cativos sendo que a Equipa Técnica treinador(es), oficial(ais) ou seleccionador, 

poderá sofrer alterações de acordo com as prestações dadas, sendo que no caso de especificidade poderá 

a FPTA optar apenas por um elemento na comitiva. 

6.2 OS técnicos que compõem um novo ciclo 2021/2024, devem assumir perante a FPTA o compromisso de 

honra de em todas as ocasiões e sem reserva, cumprir e fazer cumprir de forma respeitosa as instruções e 

pareceres da FPTA. 

6.3 Os técnicos e atletas devem enquadrar o projecto EN isentos de clubismos sendo, o seu maior foco, 

representar o país ao mais alto nível com o fairplay que a todos se impõe. 

6.4 Os atletas que compõem o novo ciclo 2021/2024, devem assumir perante a FPTA o compromisso de 

honra de em todas as ocasiões e sem reserva, cumprir de forma respeitosa as instruções e pareceres dos 

técnicos. 

 

 

7. Equipa Nacional de Jovens: 2021/2024 

 

Para o efeito contarão todas as provas realizadas até ao momento do atual Campeonato Nacional de Campo, 

bem como as provas a realizar até 25 julho 2021. 

Mínimos para acesso Equipa Nacional de Jovens a deslocar World Archery Polónia 09 a 15 agosto 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso de empate ou de existirem mais de 3 atletas para o preenchimento das vagas, no ordenamento dos 

arqueiros apurados em cada divisão e género, o desempate será efetuado da pontuação mais alta, para a mais  

baixa até ao desempate. 
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8. Equipa Nacional de Seniores: 2021/2024 

 

Para o efeito contarão todas as provas realizadas no Campeonato Nacional de Campo até 22 agosto 2021, bem 

como provas especificas de apuramento (Seleção Nacional ou Equipa Nacional) ou provas internacionais. 

 

Mínimos para acesso Equipa Nacional de Seniores a deslocar World Archery USA 18 a 26 setembro 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso de empate ou de existirem mais de 3 atletas para o preenchimento das vagas, no ordenamento dos 

arqueiros apurados em cada divisão e género, o desempate será efetuado da pontuação mais alta, para a mais  

baixa até ao desempate. 

 

 

Nota: As rectificações efectuadas ao Comunicado 14/2021 encontram-se a azul. 

 

 

 

 

 
Com os melhores cumprimentos,  
 
 
 
 
 

mailto:fpta@fpta.pt
http://www.fpta.pt/

