UIPM 2018
LASER-RUN
WORLD CHAMPIONSHIPS
Dublin, IRLANDA

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
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Critérios de participação
A FPPM vem por este meio, e em conformidade com o descrito no Capítulo IX – Artº
32º do Regulamento Laser Run 2018, apresentar os critérios de participação no
Campeonato do Mundo de LASER RUN a disputar em Dublin - Irlanda, de 28 a 30 de

Setembro de 2018.
Importa recordar que o Laser Run é um formato de promoção e desenvolvimento e
que, ainda no âmbito da estratégia federativa, tem como objectivo “alimentar” a Via
Olímpica da modalidade.
A FPPM definiu as categorias de Sub-15, Sub-17 e Sub-19 como prioritárias e assim
credoras das principais medidas de apoio financeiro.

1.

Constituem a Seleção Nacional LR os atletas que cumpram os seguintes critérios:

- Atleta masculino e feminino posicionado no 1º lugar do Ranking Nacional LASER RUN

nas categorias, sub-15, sub-17 e sub-19.
A todos estes atletas a FPPM assegura:
Entry Fee na prova individual e relay (se aplicável), Comparticipação para Viagem
aérea e transporte local e Alojamento no Valor de 400€ (alimentação não incluída)
sob a forma de Reembolso mediante entrega dos documentos respetivos em nome
da FPPM . Se obtiverem uma medalha, em prova individual ou estafeta, sem que este
apoio seja cumulativo, a FPPM reforçará o mesmo com um dos seguintes valores:
Prova Individual – Mínimo de 8 países e 20 atletas
a. Medalha de ouro – 100€;
b. Medalha de prata – 75€
c. Medalha de bronze – 50€
Prova Relay – Mínimo de 8 países (valor por equipa e só aplicável para equipa de
2 portugueses)
a. Medalha de ouro – 100€;
b. Medalha de prata – 75€
c. Medalha de bronze – 50€
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Os atletas que se integrem no estipulado no ponto 1. Terão obrigatoriamente de
confirmar a sua presença para o email fppm.laser.run@gmail.com até às 24h00 dia 20
de Julho. No caso do 1º do Ranking Nacional LASER RUN não confirmar a sua
presença, não será substituído por outro atleta.

2. É permitida a participação a todos os atletas que não se integrem no estipulado no

ponto 1., no entanto, a FPPM apenas suportará o custo do Entry Fee, desde que
cumpram as seguintes condições:
a. Assegurem e apresentem comprovativo da sua própria viagem e estadia para a
competição;
b. Que os atletas menores de idade, à data da competição, sejam acompanhados
por um adulto do respetivo clube;
c. Se obtiverem uma medalha, em prova individual ou estafeta, sem que este apoio

seja cumulativo, a FPPM reforçará o mesmo com um dos seguintes valores:

Prova Individual – Mínimo de 8 países e 20 atletas
a. Medalha de ouro – 200€;
b. Medalha de prata – 100€
c. Medalha de bronze – 50€
Prova Relay – Mínimo de 8 países (valor por equipa e só aplicável para equipa de 2
portugueses)
a. Medalha de ouro – 200€;
b. Medalha de prata – 100€
c. Medalha de bronze – 50€
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Notas Finais:

a) As provas do Ranking Nacional Laser Run pontuáveis para os critérios de
participação são as seguintes:
- Laser Run City Tour #1 – Abrantes
- Laser Run City Tour #2 – Alenquer
- Laser Run City Tour #3 – Braga

Para efeitos de desempate no Ranking contabiliza o melhor crono realizado nestas 3
etapas.
b) O regulamento do Mundial Laser Run é diferente do UIPM Global City Tour, pelo que
deve ser consultado o mesmo em www.pentathlon.org
c) A FPPM providenciara T-Shirt técnica para a prova conforme regulamento.

Caldas da Rainha, 10 de julho 2018
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