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Exmos/as. Senhores/as 
 

Geral 
 

N/Ref.ª: 001-FPO/2019 

Data:  2019-01-02 

Assunto: Critérios seleção WTOC2019 
 

Ex.mo Senhores, 

A Federação Portuguesa de Orientação pretende constituir uma Seleção Nacional para 

participar no Campeonato do Mundo de Orientação de Precisão (WTOC 2019) que se realiza 

em Idanha-a-Nova, Portugal, de 23 a 29 de junho de 2019. 

Neste evento disputam-se competições de Pre-O, Temp-O e Relay, pelo que a equipa deverá 

preencher todas as vagas disponíveis, ou seja: 

• PreO, 3 atletas na Classe Open e 3 atletas na Classe Paralímpica; 

• TempO, 4 atletas (com ou sem limitação física);  

Dos atletas convocados será definida a composição das equipas para a seguinte competição: 

• Relay, uma equipa de 3 atletas na Classe Open e uma equipa de 3 atletas na Classe 

Paralímpica; 

Os atletas são convocados por variante (PreO e TempO), sendo as equipas de Relay definidas 

a partir do lote de atletas convocados. 

A convocatória será realizada por decisão técnica da FPO, tendo em consideração a observação 

da performance nas seguintes provas: 

• Taça de Portugal 2019: 

o PreO do POM 2019 (3 de março de 2019); 

o TempO do NAOM 2019 (9 de março de 2019). 

• Provas de cariz internacional (WRE’s, ETCO) ou com potencial presença de atletas do 

TOP50 do ranking mundial: 

o TrailO La Herreria – Liga Espanhola – Espanha (9 de fevereiro de 2019) 

o Lipica TrailO 2019 - WRE – Eslovénia (16 e 17 março de 2019) 

Será ainda considerado o histórico de resultados dos atletas (nacional e internacional) nas 

épocas 2017 e 2018. 

A convocatória será divulgada no final de março de 2019, podendo incluir atletas adicionais 

como suplentes, para além das vagas acima especificadas. 

Os atletas convocados terão de participar no PIOM in TrailO, em Penamacor, em 22 e 23 de 

junho, como estágio pré-WTOC. 

Os pedidos de esclarecimento devem ser dirigidos à Comissão Técnica Nacional de Orientação 

de Precisão, através do correio eletrónico comissaoprecisao(at)fpo.pt 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente da FPO 
 

 

António Amador 


