
A p o i a m   a   O r i e n t a ç ã o  
 
 

Estrada da Vieira, 4 - Bairro Florestal - Pedreanes - 2430-401 MARINHA GRANDE  *  NIF 503083801 
NIB 0035 0441 0004 2596 9302 7 *  Tel: (+351) 244575074  *  Tlm.: (+351) 919919801 / 960236011 *  geral@fpo.pt  *  www.fpo.pt 

 

 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ORIENTAÇÃO-FPO 
 

Fundada em 19 de Dezembro de 1990 

Utilidade Pública Desportiva. Despacho 62/95. Diário da República n.º 244, de 21.10.1995 

Utilidade Pública. Despacho 4861/2012. Diário da República n.º 70, de 09.04.2012 

Patrocínios * Sponsors 

 

Parceiros * Partners 

Parceiros * Partners 

  
 Exmo(s) Senhor(es): 

Geral 
 

 
N/Ref.ª:  014-FPO/2020 
Data:       2020-02-19 

Assunto: Critérios Seleção ETOC2020 
 

 
Exmos. Senhores, 
 
A Federação Portuguesa de Orientação pretende constituir uma Seleção Nacional para 
participar no Campeonato da Europa de Orientação de Precisão (ETOC 2020), em condições 
financeiras a decidir, que se realiza em Lohja, Finlândia, de 20 a 24 de maio de 2020. 
 
Neste evento disputam-se competições de PreO, TempO e Relay, pelo que a equipa deverá 
preencher as seguintes vagas: 3 atletas da Classe Open e 1 atleta da Classe Para; 
 
Os atletas convocados participam na competição individual de PreO e na competição individual 
de TempO. 
Dos atletas convocados será definida a composição da equipa para a seguinte competição: 
Relay, uma equipa de 3 atletas, a participar na Classe Open; 
 
A convocatória será realizada por decisão técnica da FPO, tendo em consideração a observação 
da performance nas seguintes provas: 

• PreO do Portugal “O” Meeting 2020 (23 de fevereiro de 2020); 
• PreO do Meeting Internacional de Arraiolos 2020 (29 de fevereiro de 2020); 

 
Será ainda considerado o histórico de resultados dos atletas (nacional e internacional) nas 
épocas 2018 e 2019. 
A convocatória será divulgada no início de março de 2019, podendo incluir atletas adicionais 
como suplentes, para além das vagas acima especificadas. 
 
Os pedidos de esclarecimento devem ser dirigidos à Comissão Técnica Nacional de Orientação 
de Precisão, através do correio eletrónico comissaoprecisao(at)fpo.pt 

 

Com os melhores cumprimentos,  

O Presidente da FPO 
 
 

 António Amador 
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