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

Campeonato da Europa Ovar - Portugal 25 a 29/05/2022 

Campeonato do Mundo Ovar - Portugal 25 a 29/05/2022 

 
 
REPRESENTAÇÃO NACIONAL 
A representação no Campeonato da Europa e do Mundo será feita no escalão Seniores (3 atletas).  
 
 
CRITÉRIO DE SELEÇÃO  
A equipa de representação nacional será constituída por 3 (três) elementos tendo em conta o somatório 
dos resultados que vierem a alcançar no conjunto das competições oficiais realizadas até à data da 
competição internacional em questão. 
 
As competições oficiais de seleção serão as seguintes:  
 

� Campeonato da Europa e do Mundo: 
� 1ª Contagem do Campeonato de Portugal 
� 1ª Contagem da Taça Federação 
� 2ª Contagem do Campeonato de Portugal 
� 2ª Contagem da Taça Federação 
� 3ª Contagem do Campeonato de Portugal 
� 3ª Contagem da Taça Federação 

 

 
Em caso de igualdade pontual entre dois ou mais atiradores, será disputada, no clube onde tiver lugar 
a última competição oficial precedente à competição internacional, uma “Barrage” com eliminação ao 
1º zero, e à distância fixa de 27 metros, para apurar quem será o selecionado.  
 
 
CONTRIBUIÇÕES F.P.T.A.C.: 
 
Em competições internacionais realizadas em Portugal a F.P.T.A.C. suportará, aos atiradores 
selecionados, as seguintes despesas:  
 

 
- Inscrição dos atiradores na competição  
- Estadia a atiradores que estejam a mais 150 Km da área de residência 
 
Notas gerais: 
 

• Após a definição da seleção nacional poderá ser solicitada aos atiradores selecionados a 
assinatura de um compromisso de aceitação e disponibilidade para a representação 
internacional na competição internacional em causa. 
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• A representação internacional só poderá ser feita por quem possuir, devidamente atualizada, 
toda a documentação legalmente exigida para o efeito. 

 

• Competirá à Direção da FPTAC promover a substituição dos selecionados que, 
independentemente da razão, não puderem assegurar a representação, ou não se enquadrem 
no perfil exigido pela FPTAC, bem como, convidar elemento extra quando assim o entender. 

 

• NOTA: 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. 

 
 


