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1 - Considerações Gerais

A FPO tem como objetivo continuar a apostar nas seleções nacionais de Orientação em BTT
proporcionando-lhe estágios e participações nas mais importantes competições Mundiais e Europeias.
O Projeto de Seleções centraliza-se num apoio superior aos atletas Seniores com um apoio financeiro total
aos três atletas que tiveram melhores resultados na época 2015: Daniel Marques, Davide Machado e João
Ferreira. No entanto, o Projeto de Seleções proporciona aos atletas Juniores e Jovens estarem presentes na
competição mais importante a nível mundial para os juniores e nível europeu para os jovens.
O Projeto de Seleções tem, ainda e apesar de não ser apoiado pela tutela, previsto um apoio aos nossos
melhores atletas veteranos que obtiveram em 2015 medalhas no Campeonato do Mundo disputado em
Portugal proporcionando-lhes um apoio extraordinário no Campeonato do Mundo de 2016, que se irá realizar
na Lituânia.
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2 - Regulamento de Alto Rendimento

Os critérios que permitem a inscrição de atletas no regime de alto rendimento são legislados pelo DecretoLei n.º 272/2009 de 1 de Outubro, implicam que os resultados a obter nas competições internacionais de
Orientação em BTT para inscrição no referido Registo sejam os seguintes:


WMTBOC ou EMTBOC (“escalão absoluto”): 8 primeiros (nível A); primeiro terço da classificação (nível B)



JWMTBOC (“escalão imediatamente inferior ao absoluto”): 3 primeiros (nível A); 8 primeiros (nível B)



EYMTBOC (“escalões inferiores ao absoluto”): 8 primeiros (nível C)

É também possível obter o nível C com um resultado nos 3 primeiros na Taça do Mundo ou numa qualquer
competição com um número de praticantes desportivos não inferiores a 36, pertencentes a 16 países, em que
8 desses participantes devem ter tido classificação até ao 20.º lugar no último campeonato do mundo, da
Europa ou ranking mundial da modalidade, do respetivo escalão etário;
Estes resultados aplicam-se às provas individuais e às provas de estafetas, sendo que no entanto nas
estafetas é necessário analisar se cumprem os mínimos de equipas participantes (a estafeta no JWMTBOC
tem que ter no mínimo 16 equipas).
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3 - Estágios de Seleção
Para a época 2016 irão realizar-se dois estágios de seleção de Ori-BTT conjuntos de Jovens, Junior e
Seniores permitindo aos atletas aperfeiçoarem as suas técnicas de orientação.
Nas Provas da Taça de Portugal de Ori-BTT de 2016 irão realizar-se reuniões do grupo de seleção.

Estágios de Seleção Ori-BTT
Jovem / Júnior / Sénior
I Meeting Internacional de Lisboa - XXVI Troféu do CPOC
Objetivos:
 Participação nesta prova pedestre para os atletas poderem
treinar com o mapa na mão
 Reunião de Grupo
 Definir objetivos para a época

30 e 31 janeiro

I Portugal MTBO Camp
Objetivos:
 Treinos técnicos e físicos de Ori-BTT
 Contacto diário com mapas e técnicas de Ori-BTT
 Fomento do espírito de grupo

07 a 10 de março

Reunião do Grupo de Seleção nas Taças de Portugal de Ori-BTT
Objetivos:
 Análise dos percursos das provas, aspetos a melhorar
 Fomento do espírito de grupo

Todas as provas da
Taça de Portugal de
Orientação em BTT
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4 - Competições Internacionais
4.1 - Taça do Mundo de Ori-BTT - Ronda 1

Taça do Mundo de Ori-BTT - Ronda 1
França, 14 a 16 de maio
Participação:

Serão convocados 3 atletas masculinos e 1 feminino
Podem ser convocados atletas a expensas próprias


Objetivos:

É essencial a participação da comitiva portuguesa na Taça do mundo, pois é
uma oportunidade de competir com os melhores do mundo e é essencial
para obter pontuações para a Taça do mundo, só assim se pode alcançar a
entrada num grupo laranja ou vermelho para as partidas do Campeonato do
Mundo 2016.

 Participação de uma equipa portuguesa numa estafeta mista numa Taça do
Mundo.
Critério de seleção para a atleta feminina:
 Melhor lugar no ranking até 8 de maio, sendo que contam as 6
melhores etapas das 8 etapas.
Critério de seleção para os atletas masculinos:
Critérios de
Seleção:

 Escolha direta da Comissão Técnica de Orientação em BTT, tendo por
base a participação dos atletas no último campeonato do Mundo:
1963 / João Ferreira / CAB
2128 / Daniel Marques / COC
3173 / Davide Machado / .COM

Comparticipação

Atletas masculinos: Apoio a 100% por parte da FPO
Atleta feminina: Apoio a 100% por parte da FPO
Atletas a expensas próprias: Os atletas que forem convocados a expensas
próprias podem ter apoio da FPO em função dos resultados obtidos.
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4.2 - Campeonato do Mundo de Seniores de Ori-BTT

Campeonato do Mundo de Seniores de Ori-BTT
Portugal, 24 a 31 de julho
Participação:

Objetivos:

Serão convocados 6 atletas masculinos e 3 femininos


Ter 1 equipa de estafetas no TOP8



Ter 1 atleta masculino no TOP5



Ter 2 atletas masculinos no TOP20



Ter 1 atleta feminina no 1/3 da tabela numa das disciplinas

 Escolha direta da Comissão Técnica de Orientação em BTT para 3 atletas
masculinos, tendo por base a participação dos atletas no último
Campeonato do Mundo:
1963 / João Ferreira / CAB
2128 / Daniel Marques / COC
3173 / Davide Machado / .COM
Critérios de
Seleção:

 Critérios de seleção para os restantes 3 atletas masculinos e para os 3 femininos:
 Ranking da Taça de Portugal de Ori-BTT até dia 19 de junho,
contando as 7 melhores etapas das 10 realizadas até à data.
 Ter no ranking média igual ou superior a 80 pontos e participar no
mínimo em 7 etapas das 10 realizadas até à data.

Comparticipação

Atletas masculinos: Apoio a 100% por parte da FPO
Atletas femininas: Apoio a 100% por parte da FPO
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4.3 - Campeonato do Mundo de Juniores de Ori-BTT

Campeonato do Mundo de Juniores de Ori-BTT
Portugal, 24 a 31 de julho
Participação:
Objetivos:

Serão convocados 6 atletas masculinos e 3 femininos


Ter 2 atletas no TOP20

Critérios de seleção para os atletas masculinos e femininos:
Critérios de
Seleção:

Comparticipação

 Ranking da Taça de Portugal de Ori-BTT até dia 19 de junho
contando as 7 melhores etapas das 10 realizadas até à data.
 Ter no ranking média igual ou superior a 80 pontos e participar no
mínimo em 7 etapas das 10 realizadas até à data.
Atletas masculinos: Apoio a 100% por parte da FPO
Atletas femininas: Apoio a 100% por parte da FPO
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4.4 - Campeonato da Europa de Jovens de Ori-BTT

Campeonato da Europa de Jovens de Ori-BTT
Portugal, 24 a 31 de julho
Participação:

Objetivos:

Serão convocados 6 atletas masculinos e 3 femininos


Melhorar os resultados de 2014, sendo que em 2016 se irá realizar a
segunda edição deste evento



Oferecer oportunidade dos atletas nacionais competirem com os
melhores atletas da europa e adquirirem experiencia internacional.

Critérios de seleção para os atletas masculinos e femininos:
Critérios de
Seleção:

Comparticipação

 Ranking da Taça de Portugal de Ori-BTT até dia 19 de junho
contanto as 7 melhores etapas das 10 realizadas até à data.
 Ter no ranking média igual ou superior a 80 pontos e participar no
mínimo em 6 etapas das 10 realizadas até à data.
Atletas masculinos: Apoio a 100% por parte da FPO
Atletas femininas: Apoio a 100% por parte da FPO
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4.5 - Taça do Mundo de Ori-BTT - Ronda 3

Taça do Mundo de Ori-BTT - Ronda 3
Lituânia, 29 de setembro a 02 de outubro
Participação:
Objetivos:

Serão convocados 3 atletas masculinos
Podem ser convocados atletas a expensas próprias


Experiência internacional aos atletas de modo a obter mais resultados no Top10

Critério de seleção para os atletas masculinos:

Critérios de
Seleção:

 Escolha direta da Comissão Técnica de Orientação em BTT, tendo
por base a participação dos atletas no último Campeonato do
Mundo:
1963 / João Ferreira / CAB
2128 / Daniel Marques / COC
3173 / Davide Machado / .COM

Comparticipação

Atletas masculinos: Apoio a 100% por parte da FPO
Atletas a expensas próprias: Os atletas que forem convocados a expensas
próprias podem ter apoio da FPO em função dos resultados obtidos.
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4.6 - Campeonato do Mundo de Veteranos de Ori-BTT

Campeonato do Mundo de Veteranos de Ori-BTT
Lituânia, 29 de setembro a 02 de outubro
Participação:

Os atletas podem inscrever-se livremente na competição


Incentivo aos atletas veteranos a participarem na competição e a conquistarem
o TOP3



Dignificar o país com a conquista de mais medalhas na modalidade



O atleta que em 2015 conquistou medalha de ouro terá, caso participe, os
custos da competição (inscrições, transportes, alojamento e alimentação)
suportados pela FPO:
 5127 / Carlos Simões / COALA



Os atletas que em 2015 conquistaram medalhas de prata e de bronze terão,
caso participem, os custos da inscrição suportados pela FPO:
 2129 / Luísa Mateus / COC
 2503 / Susana Pontes / COC
 2525 / Francisco Moura / Montes e Vales

Objetivos:

Critérios de apoio
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5 - Equipamentos da Seleção Nacional

Todos os atletas irão receber equipamentos para representar a seleção em todas as competições previstas
no presente Projeto de Seleções. Pretende-se adquirir novos equipamentos para a época de 2016 sendo que
cada equipamento tem um custo de cerca de 100,00€/atleta. Numa primeira fase serão feitos três
equipamentos para os atletas Daniel Marques, Davide Machado e João Ferreira que servirão de teste para
depois se poder produzir equipamentos suficientes para todos os atletas dos diferentes escalões.
Todos os atletas que forem selecionados para qualquer competição internacional terão de suportar
maioritariamente os custos de produção dos equipamentos com um apoio da FPO, sendo que os
equipamentos ficarão para os atletas.
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6 - Notas Finais
 Pede-se aos atletas e clubes compromisso com a FPO no sentido de estarem disponíveis
para não só participarem nos estágios e provas, mas também para quererem treinar e
evoluir com vista à participação no Campeonato do Mundo de Seniores e de Juniores 2016
e também no Campeonato da Europa de Jovens 2016, que estão sob a alçada da FPO.
 Principalmente nos escalões jovens pede-se uma especial atenção e um esforço especial
aos clubes para trazerem atletas para as competições a fim de darem oportunidade aos
melhores de representarem Portugal num evento de máxima importância Internacional
realizado no nosso país. De salientar que a FPO tem intenção de convocar 9 jovens com
idade igual ou inferior a 17 anos (6 masculinos e 3 femininos) para o Campeonato Europa
de Jovens 2016 e convocar 9 juniores com idade compreendida entre os 18 e 20 anos (6
masculinos e 3 femininos) para o Campeonato Mundo de Juniores 2016.
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