ANEXO 1 – CRITÉRIOS DE ACESSO A COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS

1.

O período de apuramento inicia-se a 1 de Outubro do ano anterior;

2.

Consideram-se provas internacionais B – Nível 3, segundo regulamento UIPM,
competições com um número mínimo de 24 atletas em representação de 6
países;

3.

Atletas com Mínimos de acesso a Campeonatos da Europa são convocados
atendendo ao ranking de pontuação estabelecido a partir de 1 de Outubro do
ano anterior. O limite de representantes de Portugal é considerado pelo definido
nos regulamentos de cada prova (Convite), e atenderá ainda ao orçamento
disponível;

4.

As pontuações requeridas para participação na T. Mundo e/ou C. Mundo devem
ser obtidas em Provas B ou superiores;

5.

Para participação em Campeonatos da Europa, Campeonatos do Mundo e
Taças do Mundo, é obrigatório que o atleta tenha obtido os Mínimos de acesso, e
cumprido os critérios definidos para cada escalão.

6.

Os tempos de Natação devem ser obtidos em piscina de indiferentes dimensões;

7.

A comparticipação financeira da FPPM a competições internacionais, apresenta
3 escalões: 0% ou sem comparticipação, 50% de comparticipação e 100% de
comparticipação.

8.

A FPPM reserva sempre o direito de avaliar a condição física, técnica e
psicológica do atleta qualificado e o direito de decidir a sua capacidade e
aptidão para um bom desempenho na (s) prova (s) em questão;

9.

À exceção do C. da Europa, do Mundo e T. do Mundo, a participação no
calendário internacional da UIPM também é possível quando não suportada
financeiramente pela FPPM. Neste sentido os clubes com atletas com Mínimos,
devem obrigatoriamente, solicitar a inscrição de atletas seus em competições
internacionais com a antecedência mínima de 30 dias;

10. Situações omissas serão objeto de análise e decisão pela Direção Técnica e
ratificada pela Direção da FPPM.
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CATEGORIA SUB-17

O escalão sub-17 apresenta mínimos de acesso a participações em Competições
Internacionais, critérios de acesso a C. da Europa, e critérios de acesso a C. do Mundo:






Mínimos
C
para
participação
em
Competições
Internacionais
(Sem
comparticipação);
Mínimos B de representação em Competições Internacionais (50% Comparticipação);
Mínimos
A
de
representação
em
Competições
Internacionais
(100%
Comparticipação);
Critérios de acesso ao Campeonato da Europa em Portugal (Anexo 2) (100%
Comparticipação);
Critérios de acesso ao Campeonato do Mundo (100% Comparticipação).

Todas as competições de Sub17 consideradas para efeitos de obtenção de mínimos serão
realizadas em triatlo moderno (Natação e Laser Run).
QUADRO RESUMO COM TABELA DE PONTUAÇÃO EXIGIDA
Competições Internacionais

MASCULINOS

Mínimos C

Mínimos B

Mínimos A

780

860

880

Campeonato
da Europa em
Portugal

Campeonato do
Mundo

Alto Rendimento
com mínimo A
FEMININOS

Obtenção de
Mínimos

671

740

755

Competições Nacionais e/ ou Internacionais
do calendário da FPPM e/ou UIPM

Acesso a
Competições

Participação
em
Competições
Internacionais

Comparticipação
Financeira

0%

Representação em
Competições
Internacionais

50%

Anexo 2

Campeonato da
Europa
Representação no
Campeonato do
Mundo

100%

REGULAMENTO DO ALTO RENDIMENTO E SELEÇÕES NACIONAIS

100%
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CATEGORIA SUB-19

O escalão sub-19 apresenta mínimos de acesso a participações em Competições
Internacionais, critérios de acesso a C. da Europa, e critérios de acesso a C. do Mundo:






Mínimos
C
para
participação
em
Competições
Internacionais
(Sem
comparticipação);
Mínimos B de representação em Competições Internacionais (50% Comparticipação);
Mínimos
A
de
representação
em
Competições
Internacionais
(100%
Comparticipação);
Critérios de acesso ao Campeonato da Europa ( Anexo 2) (100% Comparticipação);
Critérios de acesso ao Campeonato do Mundo (100% Comparticipação).

Os atletas sub-19 de último ano, cumulativamente aos critérios de acesso ao Campeonato da
Europa e Campeonato do Mundo, poderão ter de realizar momentos de Avaliação e
Controlo de Treino.

QUADRO RESUMO COM TABELA DE PONTUAÇÃO EXIGIDA
Competições Internacionais
Mínimos C

Mínimos B

Mínimos A

MASCULINOS

948

1040

1080

FEMININOS

813

880

930

Competições Nacionais e/ ou Internacionais
do calendário da FPPM e/ou UIPM

Obtenção de
Mínimos

Acesso a
Competições

Participação
em
Competições
Internacionais

Comparticipação
Financeira

0%

Representação em
Competições
Internacionais

50%

Campeonato
da Europa em
Portugal

Campeonato do Mundo

Alto Rendimento com
mínimo A

Anexo 2

Campeonato da Europa

Representação no
Campeonato do Mundo

100%
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100%
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JUNIORES /SENIORES
Os escalões de Juniores e Seniores apresentam mínimos de acesso a participações em
Competições Internacionais:




Mínimos para participação em Competições Internacionais (Sem comparticipação);
Mínimos de representação em Competições Internacionais (50% Comparticipação);
Mínimos de acesso ao Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo e Taças do
Mundo (100% Comparticipação).

A obtenção de mínimos de acesso para participações em competições internacionais de
Juniores terá de ser realizada em competições de Juniores.
A obtenção de mínimos de acesso a participações em competições internacionais de
Seniores terá de ser realizada em competições de Seniores.
Os atletas Juniores e Seniores, cumulativamente aos mínimos de acesso ao Campeonato da
Europa e Campeonato do Mundo, poderão ter de realizar momentos de Avaliação e
Controlo de Treino.
QUADRO RESUMO COM TABELA DE PONTUAÇÃO EXIGIDA

Competições
Internacionais
Mínimos C

Competições
Internacionais
Mínimos B

Campeonato da
Europa / Mundo /
Taças do Mundo
Mínimos A

MASCULINOS

968 *

1090 *

1368

FEMININOS

797 *

934 *

1204

*Tetratlo Moderno

*Tetratlo
Moderno

Competições Nacionais e/ ou
Internacionais do calendário da FPPM
e/ou UIPM.

Competições
Internacionais – B

Acesso a Competições

Participação em
Competições
Internacionais

Representação
em Competições
Internacionais

Campeonato da
Europa e do
Mundo

Comparticipação Financeira

0%

50%

100%

Obtenção de Mínimos

Penta Sela 4

Sim

NOTA IMPORTANTE: Em caso de participação no Campeonato da Europa só em caso de
apuramento para a Final da prova é validado o acesso ao Mundial.
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ANEXO 2 – CRITÉRIOS DE ACESSO AO CAMPEONATO DA EUROPA
SUB17 E SUB19 EM PORTUGAL

A realização do Campeonato da Europa em Portugal, a decorrer entre 6 e 14 de Junho de
2020, na cidade de Caldas da Rainha constituirá um novo impulso no desenvolvimento da
modalidade, ao proporcionar uma excelente oportunidade de representação de Portugal
em competições internacionais, para atletas dos escalões de sub17 e sub19, já que a quota
de participação como país organizador permite a inclusão no máximo de 24 jovens
distribuídos pelas várias categorias e géneros.
O programa “Operação à Descoberta”, cujo objetivo tem sido o de identificar e recrutar
atletas com especiais aptidões para o Pentatlo Moderno com vista à participação a curto
prazo neste Campeonato da Europa e a médio prazo nos Jogos Olímpicos da Juventude 2022
a realizar-se em Dakar no Senegal, constituiu o primeiro passo para a formação das equipas
de Selecção Nacional de Sub17 e Sub19. Importa agora 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, nesta primeira fase para a
competição que se organiza nas Caldas da Rainha, começando por clarificar as
características da competição, que apresenta formato diferente nos dois escalões. Assim os
Sub17 competirão em Triatlo Moderno e os Sub19 em Tetratlo Moderno, o que implicará
critérios diferenciados para cada um dos dois escalões.
Nesse sentido, os critérios de acesso deverão ser alinhados com o formato de competição, o
que implica que os Sub17 deverão ser selecionados com pontuação de Natação e Laser Run
(Triatlo) e aos Sub19 deverá ser acrescentada a Esgrima (Tetratlo).
Assim o critério de apuramento deve focar-se na pontuação obtida em competição de Triatlo
para os Sub17 e de Tetratlo para os Sub19, valorizando a obtenção da melhor pontuação de
cada atleta.
Não obstante, e de modo a garantir o alinhamento com uma estratégia de futuro,
valorizando o investimento desportivo na disciplina de Esgrima que alguns atletas mais jovens
têm vindo a fazer, todas as competições de Sub17 do calendário nacional deverão ser em
formato de Tetratlo, elaborando em simultâneo um ranking de pontuação em Triatlo para
identificar os seis mais pontuados de cada género.
Já no que diz respeito aos Sub19 o critério é de tudo idêntico aos Sub17, seleccionando-se as
melhores seis pontuações em Tetratlo.
No sentido de garantir o mínimo de qualidade nas prestações dos atletas portugueses as seis
melhores pontuações de Sub17 em Triatlo e Sub19 em Tetratlo, deverão ficar sujeitas, apesar
das quotas a que Portugal tem direito, a uma pontuação mínima igual ao mínimo C
estabelecido para participação em competições internacionais.
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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.
Não serão convocados atletas para compor as Seleções Nacionais que implique subida de
escalão em dois escalões acima.
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