Federação Portuguesa de Orientação
Equipa Técnica de O-BTT

Critérios para Seleção dos Atletas a representar a Seleção
Nacional de O-BTT

Preâmbulo;
Este plano visa dar uma informação completa e detalhada a todos os Atletas Nacionais de
O-BTT, que demonstrem interesse e reúnam as condições necessárias para representar a
Seleção Nacional de O-BTT em 2019 de uma forma condigna.
Este plano demonstra também como será efetuado o processo de chamada dos Atletas a
integrar a Seleção Nacional da Modalidade nos diversos Campeonatos, Estágios e Ori
Jovens organizados pela FPO.
Ele traduz também um claro investimento e forte confiança da FPO em investir e promover
as jovens promessas que emergem no panorama Nacional do O-BTT e consolidar as
certezas já existentes na modalidade.

Capitulo 01 – Eventos a participar pelos Atletas Selecionados;
1. Estagio 01 – Benedita
25 a 26 de Maio de 2019
2. Estagio 02 – Águeda
20 a 21 de Julho de 2019
3. Estagio 03 – V. N. Barquinha
28 a 29 de Setembro de 2019
4. Campeonato da Europa de Elites em O-BTT – Polonia
Ronda 01 da Taça do Mundo de O-BTT
06 a 11 de Junho de 2019
5. Campeonato do Mundo de Elites em O-BTT – Dinamarca
Campeonato do Mundo de Juniores em O-BTT – Dinamarca
Ronda 02 da Taça do Mundo de O-BTT
25 de Julho a 04 de Agosto de 2019
6. Campeonato da Europa de Juniores em O-BTT – Alemanha
Campeonato da Europa de Jovens em O-BTT – Alemanha
Ronda 03 da Taça do Mundo de O-BTT
02 a 06 de Outubro de 2019

Capitulo 02 – Quantitativos de Atletas a Selecionar;
1. Campeonato da Europa de Elites em O-BTT – Polonia
• 02 Elites Masculinas pela classificação do Ranking

• 01 Elite Masculina por escolha da equipa técnica
• 01 Elite Feminina pela classificação do Ranking
2. Campeonato do Mundo de Elites em O-BTT – Dinamarca
• 02 Elites Masculinas pela classificação do Ranking
• 01 Elite Masculina por escolha da equipa técnica
• 01 Elite Feminina pela classificação do Ranking
• 01 Elite Feminina por escolha da equipa técnica
3. Campeonato do Mundo de Juniores em O-BTT – Dinamarca
• 01 Juniores Masculinos pela classificação do Ranking
• 02 Júnior Masculino por escolha da equipa técnica
• 01 Júnior Feminina por escolha da equipa técnica
4. Campeonato da Europa de Juniores em O-BTT – Alemanha
• 01 Juniores Masculinos pela classificação do Ranking
• 02 Júnior Masculino por escolha da equipa técnica
• 01 Júnior Feminina por escolha da equipa técnica
5. Campeonato da Europa de Jovens em O-BTT – Alemanha
• 01 Jovens Masculinos pela classificação do Ranking
• 02 Jovem Masculino por escolha da equipa técnica
• 01 Jovem Feminina por escolha da equipa técnica
6. Ronda 01 da Taça do Mundo de O-BTT
• Os mesmos que no 1.
7. Ronda 02 da Taça do Mundo de O-BTT
• Os mesmos que no 2.
8. Ronda 03 da Taça do Mundo de O-BTT
• Os mesmos que no 1.
Capitulo 03 – Percursos a efetuar pelos Atletas, para objeto de avaliação;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

16 de Março de 2019 – Vila Nova da Barquinha (CLAC)
17 de Março de 2019 – Vila Nova da Barquinha (CLAC)
13 de Abril de 2019 – Local a Designar (clube a designar)
14 de Abril de 2019 – Local a Designar (clube a designar)
04 de Maio de 2019 – Idanha (ADFA)
05 de maio de 2019 – Idanha (ADFA)
18 de Maio de 2019 – Córdoba (FEDO - Espanha)
19 de Maio de 2019 – Córdoba (FEDO - Espanha)
01 de Junho de 2019 – Souselas (CAB)
02 de Junho de 2019 – Souselas (CAB)

Capitulo 04 – Observações;
1. Todos os Atletas Selecionados devem demonstrar por escrito a sua total
disponibilidade para estar presentes nas datas indicadas em cada um dos Eventos
acima referidos, tal como nos dias necessários para efetuar as viagens de deslocação
para os respetivos eventos.
2. Após a saída da Convocatória dos Atletas Selecionados, a participação dos mesmos
nos estágios é obrigatória.
3. Para participação nos Estágios serão convocados adicionalmente mais alguns Atletas
nos diversos Escalões.
4. A convocatória, salvo algum acontecimento extraordinário será colocada na pagina
da FPO em 04 de Junho de 2019, data a partir da qual todos os atletas selecionados
devem enviar para a FPO um email a confirmar a sua disponibilidade como solicitado
no 1. deste Capitulo.
5. Apesar dos quantitativos estipulados pela Equipa Técnica de O-BTT e pela FPO, em
todos os casos de participação da Seleção Nacional, poderão ainda ser admitidos
Atletas por expensas próprias, através de um pedido efetuado á Equipa Técnica de OBTT da FPO.
Depois de analisado o pedido, desde exista ainda possibilidade logística, e que a
Equipa Técnica julgue o Atleta com condições para uma condigna representação
Nacional ele poderá então fazer parte da comitiva Nacional.
6. Os Atletas interessados em serem selecionados devem obrigatoriamente efetuar a
sua participação nos três escalões a selecionar:
• H/D Elites
• H/D 20
• H/D 17
7. Dos 10 percursos efetuados pelos Atletas a serem selecionados, serão escolhidos os
seus melhores 08 percursos, não serão tidos em conta as participações em
organizações de Provas.
8. Qualquer Atleta para ser selecionado tem que pelo menos efetuar 06 percursos
obrigatoriamente.
9. Em qualquer uma das situações referidas neste documento a Equipa Técnica de OBTT da FPO reserva se ao direito de analisar/estudar alguma situação que apareça
repentinamente desde que a mesma seja uma clara melhoria para a representação
Nacional.
10.Em todos os Escalões com Atletas a serem selecionados, o mesmo só se realizará se a
participação nos percursos efetuados por esses Atletas for efetuada com o
dinamismo necessário para a representação condigna da modalidade.

