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1 - Considerações Gerais
Apesar dos constrangimentos financeiros se manterem, o presente Projeto enquadra as
necessidades de superior apoio aos atletas Seniores que na generalidade, tiveram grandes
melhorias em termos de resultados, na época precedente, fruto da harmonia e coesão existente, e
também na aposta contínua às restantes seleções nacionais de O-BTT, que continuam a revelar um
enorme crescimento com resultados muito gratificantes e visíveis, proporcionando assim estágios e a
participação nas mais importantes competições Mundiais e Europeias, procurando manter ou
melhorar os prestigiantes resultados recentemente obtidos nesta disciplina.

2 - Regulamento Alto Rendimento
Os critérios que permitem a inscrição de atletas no regime de alto rendimento são legislados pelo
Decreto-Lei n.º 272/2009 de 1 de Outubro, implicam que os resultados a obter nas competições
internacionais de O-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, em qualquer uma das etapas
da 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;
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Estes resultados referem-se quer às provas individuais quer às estafetas. No entanto nas estafetas é
necessário analisar se cumprem os mínimos de equipas participantes, a estafeta no JWMTBOC no
mínimo tem que ter 16 equipas.

3 - Prémios a atribuir pela FPO
Além dos prémios a que os atletas poderão ter direito, a atribuir por entidades oficiais, a FPO define
também regras de atribuição de prémio monetário de acordo com as classificações obtidas. Os
valores a atribuir estão condicionados ao limite máximo de 3.000,00€ (três mil euros) que a FPO
definiu como limite para atribuição de prémio anual total ao conjunto das duas seleções - Pedestres e
BTT. Caso os valores a atribuir ultrapassem este limite serão reduzidos proporcionalmente para
enquadramento no referido valor máximo.
Os critérios para atribuição de prémio aos atletas de BTT são em competições que permitam
obtenção de estatuto de Alta Competição e enquadrados nos valores:
SENIORES: 1º classificado - 500€, 2º classificado - 450€, 3º classificado - 400€, do 4º até ao 8º 300€, todos estes com critérios para o Estatuto de Alta Competição nível A. Do 9º classificado até ao
final do primeiro terço da classificação - 250€ desde que tenham critérios para o Estatuto de Alta
Competição nível B.
JUNIORES: 1º classificado - 400€, 2º classificado - 350€, 3º classificado - 300€, desde que tenham
critérios para Estatuto de Alta Competição nível A. Do 4º até ao 8º - 200€, desde que tenham critérios
para Estatuto de Alta Competição nível B.
JOVENS: 1º classificado - 250€, 2º classificado - 200€, 3º classificado - 150€. Do 4º até ao 8º
classificado - 100€, desde que tenham critérios para o Estatuto de Alta Competição nível C.
Pode a Direção da FPO decidir atribuição de algum outro prémio adicional.
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4 - Estágios Seleção
Para a época 2019 irão realizar-se três estágios de seleção de O-BTT conjuntos de Jovens, Juniores
e Seniores permitindo aos atletas aperfeiçoarem as suas técnicas de orientação.

1º Estágio de todas as Seleções de Ori-BTT
1º Estágio de O-BTT / COC (Benedita/Leiria)
Objetivos:
• Evolução técnica dos atletas

25 e 26 de Maio

• Fomentar espirito de grupo
• Reunião de grupo
• Definir objetivos para a época

2º Estágio de todas as Seleções de Ori-BTT
2º Estágio de O-BTT / CAB (Souselas/Águeda)
Objetivos:
• Treino físico e técnico
• Treino de técnicas de Orientação

20 e 21 de Julho

• Acompanhar a evolução técnica dos atletas
• Fortalecer o espirito de grupo

3º Estágio de todas as Seleções de Ori-BTT
3º Estágio de O-BTT / UCDA (Vila Nova da Barquinha)
28 e 29 de Setembro

Objetivos:
• Treino físico e técnico
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• Treino de técnicas de Orientação
• Acompanhar a evolução técnica dos atletas
• Fortalecer o espirito de grupo

5 - Competições Internacionais
5.1- EMTBOC / MTB O World Cup Round 01
European MTB O Championships
MTB O World Cup Round 01
Wroolaw - Polonia
04 de Junho a 11 de Junho

Participação:



Serão Convocados 3 atletas masculinos e 1 feminino



Possibilidade de serem convocados mais atletas a expensas próprias



Anexo 01

Objetivos:

“Objetivos das Seleções Nacionais de O-BTT”


Critérios de
Seleção:

Anexo 02
“Critério de Seleção de Atletas para representação das Seleções
Nacionais de O-BTT”
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5.2 – WMTBOC / JWMTBOC / MTBO World Cup Round 02
World MTB O Championships
J World MTB O Championships
MTB O World Cup Round 02
Viborg - Dinamarca
23 de julho a 06 de agosto



Serão convocados 3 atletas seniores masculinos e 2 atletas seniores
femininos

Participação:



Serão convocados 3 atletas juniores masculinos e 1 atleta júnior
feminina



Possibilidade de serem convocados mais atletas a expensas próprias



Anexo 01

Objetivos:

“Objetivos das Seleções Nacionais de O-BTT”


Critérios de
Seleção:

Anexo 02
“Critério de Seleção de Atletas para representação das Seleções
Nacionais de O-BTT”
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5.3 - EJMTB O C / EYMTBOC / MTB O World Cup Round 03
EUROPEAN Junior MTB O Championships
European Youth MTB O Championships
MTB O World Cup Round 03
Dresden (Alemanha)
30 de Setembro a 08 de Outubro



Serão convocados 3 atletas seniores masculinos e 1 atleta sénior
feminino



Serão convocados 3 atletas juniores masculinos e 1 atleta júnior
feminina

Participação:


Serão convocados 3 atletas jovens masculinos e 1 atleta jovem
feminina



Possibilidade de serem convocados mais atletas a expensas próprias



Anexo 01

Objetivos:

“Objetivos das Seleções Nacionais de O-BTT”


Critérios de
Seleção:

Anexo 02
“Critério de Seleção de Atletas para representação das Seleções
Nacionais de O-BTT”

As Comparticipações para todas as Seleções de O-BTT, para os Campeonatos acima referidos, serão
definidas e divulgadas aquando da convocatória para os respetivos campeonatos.
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6 - Nota Final
A FPO para além de preocupações de natureza desportiva, entende a importância de condutas de
excelência como algo que deve nortear a presença de todos os atletas nas respetivas Seleções Nacionais de
O-BTT.
Todos os atletas envolvidos nas Seleções Nacionais de O-BTT, devem ter sempre presente, que
representar Portugal deverá ser sempre um motivo de orgulho, e que o mesmo deve estar sempre acima de
qualquer interesse particular ou Clubístico, tal como devem demonstrar total dedicação e disponibilidade em a
representar.
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