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Ex.mos Senhores:
Clubes
Atletas
Membros dos Corpos Sociais
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Assunto:

082-EO/07
24OUT07
Programa “Selecção OriBTT 2010”

Ex.mos. Senhores,
Na sequência da atribuição da organização do 8º Campeonato do Mundo de Orientação em BTT à
FPO, a realizar no Verão de 2010, decidimos lançar um programa com um horizonte de 3 anos que
visa o aprofundar do desenvolvimento desportivo desta disciplina com vista à formação da Selecção
Nacional de OriBTT no WOCMTB’10.
Este programa “Selecção OriBTT 2010” tem como pontos base os seguintes princípios:
•

Constituir um núcleo de atletas de Elite de OriBTT que possam vir a representar a Selecção
Nacional em 2010;

•

Este núcleo de atletas é constituído, inicialmente, com base nos resultados obtidos na época
06/07, na prova já disputada na presente época e na observação do potencial identificado pela
CTS OriBTT;

•

A constituição deste núcleo de atletas poderá ser alterada ao longo do tempo, com a inclusão
de novos atletas que demonstrem valor e capacidade para o integrar, assim como com a saída
de atletas que não reúnam as condições que serão exigidas para pertencerem ao programa;

•

O programa “Selecção OriBTT 2010” incidirá numa primeira fase na vertente de preparação
física específica para BTT, e numa fase posterior na vertente de preparação técnica específica
de Orientação em BTT;

•

Para esta fase inicial, a FPO disponibilizará os serviços de um treinador de ciclismo certificado
com nível III, com experiência em BTT, que será responsável por preparar e acompanhar um
plano de treinos exigente para os atletas neste programa;

•

Para serem incluídos neste programa os atletas seleccionados assinarão um termo de
compromisso com a FPO, onde assumem a sua responsabilidade na execução do plano de
treinos proposto, a disponibilidade para participarem em acções específicas de avaliação da
sua performance e respectiva evolução, com uma periodicidade regular, e todas as outras
actividades que forem calendarizadas no âmbito deste programa, assumindo um compromisso
de continuidade com um horizonte temporal de 3 anos;
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•

A supervisão deste programa será da responsabilidade da CTS de OriBTT em conjunção com
o apoio estratégico da Direcção da FPO.

Por forma a apresentar mais em detalhe o programa “Selecção OriBTT 2010” será efectuada uma
reunião inicial com os atletas seleccionados para o arranque deste programa, a ter lugar no próximo
sábado à tarde em Alcácer do Sal (Barragem do Pego do Altar) pelas 16h após o término da prova
da Taça de Portugal de OriBTT.
Para esta reunião, e como candidatos a integrar o arranque deste programa, estão seleccionados e
convocados os seguintes 12 atletas:
Filiado
3445
2503
3907
1963
2401
3158
3730
1830
2128
2700
2832
3532

Nome
Ana Filipa Silva
Susana Pontes
Rita Madaleno
João Ferreira
Guilherme Marques
Gonçalo Cruz
Luís Pires
Mário Guterres
Daniel Marques
Joel Morgado
Rogério Martins
Pedro Neto

Clube
CPOC
CPOC
CP Telecom
DA Recardães
COC
CPOC
COC
CP Telecom
COC
COC
ATV
COC

Escalão
Júnior Fem
Sénior Fem
Sénior Fem
Júnior Masc
Júnior Masc
Júnior Masc
Júnior Masc
Sénior Masc
Sénior Masc
Sénior Masc
Sénior Masc
Sénior Masc

Está também desde já prevista uma acção inicial para começo dos trabalhos deste núcleo de atletas
com o treinador deste programa para o fim de semana de 10 e 11 de Novembro na zona de
Mafra/Malveira.

A FPO espera com o lançamento deste programa inovador dar mais um salto qualitativo na evolução
da Orientação em Portugal, de modo a que este investimento tenha resultados a médio prazo e seja
o concretizar das expectativas de todos os intervenientes.

Com os melhores cumprimentos,

Augusto Almeida
Presidente FPO

Eduardo Oliveira
Responsável CTS OriBTT
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