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COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS  
Nesta época desportiva prevê-se a participação nas seguintes competições internacionais: 
 

ISSF – Junior World Cup Suhl - ALEMANHA 09 a 20.05 

ESC - European Championship Moscow Region/ Ignatovo - RÚSSIA CANCELADO 

ISSF – World Championship Osijek - CROÁCIA 27-09 a 10.10 
 

  

 
 
REPRESENTAÇÃO NACIONAL 
 
HOMENS 
A representação será feita considerando os resultados alcançados (pratos partidos/pratos atirados) nas 
competições que abaixo se discriminam:  

 
� ESC – European Shotgun Championship _ Moscow Region/ Ignatovo – RÚSSIA - CANCELADO 
� ISSF – World Championship _ Osijek – CROÁCIA 

 
� 1ª Cont. Camp. Portugal  
� 2ª Cont. Camp. Portugal 
� Taça de Portugal 
� 3ª Cont. Camp. Portugal 

 
- A participação na competição internacional designada será efetiva para, no máximo, 3 (três) elementos, com 
a obtenção de uma média individual de 115/125 pratos, ou de 1 (um) resultado igual ou superior a 
117/125 pratos partidos, considerando as competições do ciclo de seleção. 
 
- Para a seleção contarão os 2 (dois) melhores resultados das contagens do Campeonato de 
Portugal, mais o resultado da Taça de Portugal. 
 
 
JUNIORES 
A representação será feita considerando os resultados alcançados (pratos partidos/pratos atirados) nas 
competições que abaixo se discriminam: 
 

� ISSF – Junior World Cup _ Suhl – ALEMANHA  
 

� 1ª Cont. Camp. Portugal  
� 2ª Cont. Camp. Portugal 

 
- A participação nas competições internacionais designadas será efetiva para, no máximo, 3 (três) elementos, 
com a obtenção de uma média individual de 111/125 pratos, ou de 1 (um) resultado igual ou superior a 
115/125 pratos partidos, considerando as competições do ciclo de seleção. 
 

- Existindo resultados aproximados aos acima referidos, a participação será objeto da avaliação por parte do 
Corpo Técnico da disciplina. 
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Notas gerais: 
 

•••• A obtenção de médias, ou resultados mínimos exigíveis, só é considerada quando haja participação 
em todas as competições de um determinado ciclo de seleção (ex.: caso seja atingido o objetivo 
na primeira competição do ciclo, as restantes provas do mesmo deverão ser realizadas como 
preparação; da mesma forma, um resultado mínimo obtido na última competição de um ciclo, sem 
que haja participação nas anteriores, não será considerado). 
 

•••• A seleção dos elementos dos diferentes escalões dependerá das classificações obtidas, bem como 
da apreciação do Corpo Técnico da disciplina relativamente ao percurso desportivo e perfil do/a 
atleta. 

 

•••• No final de cada ciclo de seleção, verificando-se empate para os lugares de representação 
nacional, efetuar-se-á um desempate final tiro a tiro (s-off) (realizado de acordo com as regras 
ISSF para um shoot-off após a Final), sendo a classificação final assim determinada.  

 

•••• No dia em que se define a seleção nacional, não havendo renúncia expressa, os atletas 
assumem o compromisso de aceitação e disponibilidade para a representação nacional no 
respetivo evento, podendo ou não, para o efeito, ser solicitada a assinatura do mesmo. 

 

•••• A representação nacional só poderá ser feita por quem possuir, devidamente atualizada, toda a 
documentação legalmente exigida para o efeito, e a apresente na data da última prova do 
respetivo ciclo de seleção. 

 

•••• Competirá à Direção da FPTAC promover a substituição dos selecionados que, independentemente 
da razão, não puderem assegurar a representação, bem como, convidar elemento extra quando 
assim o entender. 

 

•••• No caso de uma redução significativa dos apoios a conceder pelo I.P.D.J, I.P, a Direção da 
FPTAC reserva-se o direito de ajustar as participações referidas. 

 


