CRITÉRIOS DE ACESSO AO CAMPEONATO DA EUROPA 2021 C. RAINHA
SUB17 E SUB19

O período pandémico que ainda atravessamos provocou um hiato competitivo com sérias
implicações na carreira dos atletas traduzido entre outras coisas na interrupção/perturbação
do seu normal processo de treino. As repercussões são evidentes no que à progressão das
aprendizagens diz respeito mas sobretudo ao nível dos factores anímicos como a motivação
e a positividade.
Não obstante todas as iniciativas desencadeadas pela FPPM no sentido de minimizar o seu
impacto, a verdade é que está ainda por avaliar a verdadeira dimensão do problema e as
consequências no desenvolvimento futuro do pentatlo moderno quer a nível nacional como
mesmo no plano internacional.
A realização do Campeonato da Europa em Portugal transitando de 2020 para 2021 pode e
deve assim constituir um pretexto essencial de alavanca para a retoma e constituir um novo
impulso face a uma realidade diferente que porventura se venha a desenhar no universo
competitivo da modalidade.
Por outro lado entendeu-se manter a prova em Portugal porque estaremos a proporcionar
uma excelente oportunidade de representação em competições internacionais de alto nível
a um lote significativo de atletas dos escalões de sub17 e sub19, patamares decisivos na
definição de uma via para o seu alto rendimento.
Recorda-se ainda neste contexto o programa “Operação à Descoberta”, cujo objectivo foi o
de identificar e recrutar atletas com especiais aptidões para o Pentatlo Moderno com vista à
participação neste Campeonato da Europa e nos Jogos Olímpicos da Juventude 2022, que
entretanto foram cancelados.
Posto isto e porque começamos a entrar já na recta final rumo ao evento, urge dar o passo
para a formação das equipas da Selecção Nacional de Sub17 e Sub19 e nesta lógica definir
os critérios de acesso a esta competição de modo a que os clubes possam planear e orientar
a preparação dos seus atletas, e candidatá-los a entrar no grupo de jovens seleccionados.
Começamos por clarificar as características da competição, que apresenta formato diferente
nos dois escalões. Assim os Sub17 (atletas nascidos em 2005 e 2006) competirão em Triatlo
Moderno, prova individual e estafetas – Natação e Laser Run, e os Sub19 (atletas nascidos em
2003 e 2004) em Tetratlo Moderno, prova individual e estafetas – Natação, Laser Run e Esgrima,
o que implicará naturalmente uma abordagem diferenciada para cada um destes dois
escalões.

Nesse sentido, os critérios de acesso deverão ser alinhados com o formato da competição, o
que implica que os Sub17 deverão ser seleccionados com base no rendimento da Natação e
Laser Run, e aos Sub19 deverá ser acrescentada a estas disciplinas ainda a Esgrima.
Pressupostos Preliminares:
1) Só poderão candidatar-se às selecções de Sub17 e Sub19 os atletas nacionais
nascidos nos anos correspondentes, isto é, não haverá subidas de escalão;
2) A selecção nacional será composta por um máximo de 6 atletas em cada escalão e
género não significando a obrigatoriedade de preencher esta quota;
3) Qualquer dos escalões terá uma Marca Mínima de Acesso em Natação e Laser-Run
sendo que a sua não obtenção em apenas uma delas, seja Natação seja Laser-Run,
determina que a entrada na selecção final fica condicionada ao ponto seguinte;
4) Para estes casos há ainda uma derradeira chance que passa pela obrigatoriedade do
atleta cumprir o chamado Tempo de Tolerância na MMA não atingida:
5) Este processo de selecção específico não obedece a pontuações dos designados
Mínimos de pentatlo regulamentados em documento próprio (acesso a provas
internacionais);
6) O período correspondente ao processo de apuramento inicia-se a 20 de Março e
deverá estar concluído a 30 de Julho de 2021;
7) O plano competitivo inclui 3 competições nacionais formais para obtenção de
pontuações de pentatlo e 6 momentos para “ataque” a MMA (3 competições formais
+ 3 Avaliações MMA);
8) Provas internacionais serão objecto de apreciação caso a caso e veiculada
respectiva informação em antecipação.

MARCAS MÍNIMAS DE ACESSO
(MMA)
SUB-17
Natação

Laser Run

MASCULINOS

2.40,00

10.30,00

FEMININOS

2.55,00

11.45,00

TEMPOS DE
TOLERÂNCIA

5”00

15”00

MARCAS MÍNIMAS DE ACESSO
(MMA)
SUB-19
Natação

Laser Run

MASCULINOS

2.35,00

13.45,00

FEMININOS

2.52,00

15.15,00

TEMPOS DE
TOLERÂNCIA

5”00

20”00
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A) O critério de integração na selecção final foca-se na pontuação de pentatlo obtida
em competição de Triatlo para os Sub17 e de Tetratlo para os Sub19, valorizando a
obtenção da pontuação máxima de cada atleta;
B) Serão assim escalonados os atletas em função da pontuação máxima de cada um;
C) Por outro lado as MMA podem ser obtidas em momentos de Avaliação MMA e/ou
competições diferentes, ou seja, não obriga que coincidam no mesmo evento;
D) Os atletas estão obrigados a concluir uma determinada competição, na procura de
obtenção de MMA, ou seja têm de pontuar em cada uma das suas disciplinas;
E) A prova de esgrima para os Sub19 é organizada separadamente por géneros;
F) Em caso de empate na pontuação entre alguns dos seis atletas mais pontuados
aplica-se para desempate, a segunda melhor pontuação entre os atletas empatados,
utilizando o mesmo critério em relação às pontuações seguintes.
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