FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA POR DECRETO DE 14/10/1929
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DESPORTIVA (DR 288, DE 11/12/93)
OFICIAL DA ORDEM MILITAR DE CRISTO
MEDALHA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E BONS SERVIÇOS

Circular n.º 002-A/2013
Equipa Nacional
Campeonato da Europa de Ar Comprimido
(aditamento)

A Direcção da FPT constatou que o critério que está consignado na decisão publicitada pela
Circular n.º 002/2013, para seleccionar os 9º e 10º atletas que integram a Equipa Nacional que irá
participar no Campeonato da Europa de Ar Comprimido, entre os atletas com nível 9 na Tabela
de Equivalências do Regulamento de Alto Rendimento e de Selecções Nacionais da F.P.T., pode
contender com uma legítima interpretação do estabelecido na segunda parte do n.º 3, do art.º 20º
do citado Regulamento, que vai no sentido de que havendo vários atletas com o mesmo
posicionamento na tabela de equivalências (no caso nível 9) o desempate se fará tendo em conta
o índice que estiver mais perto do recorde do mundo da respectiva disciplina e categoria,
independentemente da categoria a que o atleta pertence.
Tal interpretação, conduziria a uma alteração do posicionamento dos atletas que atingiram os
mínimos B para o Campeonato da Europa de Ar Comprimido, passando o 10º para 9º, o 11º para
10º, e o 9º para 11º.
Por forma a não defraudar a legítima expectativa do atleta que foi posicionado em 11º lugar na
anterior convocatória que, a atender a uma legítima interpretação do citado dispositivo, seria
posicionado no 9º lugar, e tendo ainda em conta que o atleta júnior Gonçalo Diogo (C10)
demonstra elevado potencial para a prática da disciplina, a Direcção da F.P.T., com a
concordância do Director Técnico Nacional, decidiu alterar excepcionalmente o contingente
anteriormente estabelecido, convocando o atleta júnior Gonçalo Diogo ao abrigo do disposto na
alínea g), do n.º2, do art.º 20º do referido Regulamento e aditando à anterior convocatória o atleta
Rodolfo Órfão (C10).
Lisboa, 21 de Janeiro de 2013
P’la Direcção
______________
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