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1- Considerações Gerais 

Apesar dos constrangimentos financeiros, o presente Projeto enquadra as necessidades de superior 

apoio aos atletas Seniores que tiveram melhores resultados na época precedente e a aposta contínua 

nas restantes seleções nacionais de Orientação em BTT proporcionando estágios e participação nas 

mais importantes competições Mundiais e Europeias, procurando manter ou melhorar os prestigiantes 

resultados recentemente obtidos nesta disciplina. 

 

2- Regulamento Alto Rendimento 

Os critérios que permitem a inscrição de atletas no regime de alto rendimento são legislados pelo 

Decreto-Lei n.º 272/2009 de 1 de Outubro, implicam que os resultados a obter nas competições 

internacionais de Orientação em BTT para inscrição no referido Registo sejam os seguintes: 

 WMTBOC ou EMTBOC (“escalão absoluto”): 8 primeiros (nível A); primeiro terço da classificação 

(nível B) 

 JWMTBOC (“escalão imediatamente inferior ao absoluto”): 3 primeiros (nível A); 8 primeiros 

(nível B) 

 EYMTBOC (“escalões inferiores ao absoluto”): 8 primeiros (nível C) 

É também possível obter o nível C com um resultado nos 3 primeiros na Taça do Mundo ou numa 

qualquer competição com um número de praticantes desportivos não inferiores a 36, pertencentes a 

16 países, em que 8 desses participantes devem ter tido classificação até ao 20.º lugar no último 

campeonato do mundo, da Europa ou ranking mundial da modalidade, do respetivo escalão etário; 

Estes resultados referem-se quer às provas individuais quer às estafetas. No entanto nas estafetas é 

necessário analisar se cumprem os mínimos de equipas participantes, a estafeta no JWMTBOC no 

mínimo tem que ter 16 equipas.  
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3- Estágios Seleção 

Para a época 2017 irão realizar-se dois estágios de seleção de Ori-BTT conjuntos de Jovens, Juniores 

e Seniores permitindo aos atletas aperfeiçoarem as suas técnicas de orientação.  

Estágios Seleção Ori-BTT 

Jovem e Júnior 

XV Meeting de Orientação do Centro  

 

Objetivos:  

 Evolução técnica dos atletas 

 Fomentar espirito de grupo 

 Reunião de grupo 

 Definir objetivos para a época 

14 e 15 de janeiro 

 

Estágios Seleção Ori-BTT 

Jovem/Júnior e Sénior 

Estágio de Seleção – Grândola  

 

Objetivos:  

 Treino físico e técnico 

 Treino de técnicas de Orientação 

 Acompanhar a evolução técnica dos atletas 

 Fortalecer o espirito de grupo 

 

13 e 14 de maio 

Estágio de Seleção – S. Margarida da Coutada 

 

Objetivos:  

 Treino técnico 

 Contacto com mapa 

 Reunião de grupo antes da partida para o europeu 

22 e 23 de julho 
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4- Competições Internacionais 

4.1- Taça do Mundo de Ori-BTT - Ronda 1 

Taça do Mundo de ORI-BTT - Ronda 1 

 Waldveiertel (Áustria) 

03 a 05 de junho 

Participação: Serão Convocados 3 atletas masculinos e 1 feminino 

Objetivos: 

 Preparação para os Europeus e Mundial de 2017 

 Preparação dos Mundiais de 2018 

 Obtenção de pontos para a Taça do Mundo 

Critérios de 
Seleção: 

O Critério de seleção para a atleta feminina: 

 Melhor lugar no ranking até 1 de maio, sendo que contam 

as melhores 4 de 6 provas até à data. 

O Critério de seleção para os atletas masculinos: 

  2 melhores atletas no ranking até 1 de maio sendo que 

contam as melhores 4 de 6 provas até á data 

 1 atleta por escolha direta da Comissão Técnica de 

Orientação em BTT 

Comparticipação A definir 
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4.2 - Campeonato da Europa de Orientação em BTT  

4.2.1 Campeonato da Europa Sénior de Orientação em BTT 

Campeonato da Europa Sénior de  Ori-BTT 

Orleans (França) 

29 de julho a 04 de agosto 

Participação: 
Serão Convocados 3 atletas masculinos e 1 feminino 

Serão convocados mais atletas a expensas próprias 

Objetivos: 

 1 atleta masculino no top 5 de uma competição individual 

 1 atleta masculino no top 20 de uma competição individual 

 1 atleta feminina na 1ª metade da classificação final de uma 

competição individual 

 1 equipa masculina de estafeta no top 6 

 1 equipa mista de estafeta no top 10 

Critérios de 
Seleção: 

 

O Critério de seleção para a atleta feminina: 

 Melhor Lugar no ranking até 30 de junho sendo que contam as 

melhores 8 de 10 provas até à data 

 

O Critério de seleção para os atletas masculinos: 

 2 melhores atletas no ranking até 30 de junho sendo que 

contam as melhores 8 de 10 provas até á data.  

 1 atleta por escolha direta da Comissão Técnica de 

Orientação em BTT 

Comparticipação A definir 
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4.2.2 Campeonato da Europa Júnior de Orientação em BTT 

Campeonato da Europa Júnior de  Ori-BTT 

Orleans (França) 

29 de julho a 04 de agosto 

Participação: Serão Convocados 3 atletas masculinos e 1 feminino 

Objetivos: 

 1 atleta masculino no top 10 

 1 atleta masculino no top 25 

 1 equipa masculina de estafeta no top 6 

Critérios de 
Seleção: 

 

O Critério de seleção para a atleta feminina: 

 Escolha direta da Comissão Técnica de Orientação em BTT 

 

O Critério de seleção para os atletas masculinos: 

 2 melhores atletas no ranking até 30 de junho sendo que 

contam as melhores 8 de 10 provas até á data e ter média 

igual ou superior a 85 pontos. 

 1 atleta por escolha direta da Comissão Técnica de 

Orientação em BTT 

Comparticipação Apoio a 100% da FPO 
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4.2.3 Campeonato da Europa Jovem de Orientação em BTT 

Campeonato da Europa Jovem de  Ori-BTT 

Orleans (França) 

29 de julho a 04 de agosto 

Participação: Serão Convocados 3 atletas masculinos e 1 feminino 

Objetivos: 

 1 atleta masculino no top 20 

 1 atleta feminina no top 8 

 1 equipa masculina de estafeta no top 8 

Critérios de 
Seleção: 

 

O Critério de seleção para a atleta feminina: 

 Escolha direta da Comissão Técnica de Orientação em BTT 

 

O Critério de seleção para os atletas masculinos: 

 2 melhores atletas no ranking até 30 de junho sendo que 

contam as melhores 8 de 10 provas até á data e ter média 

igual ou superior a 85 pontos. 

 1 atleta por escolha direta da Comissão Técnica de 

Orientação em BTT 

Comparticipação Apoio a 100% da FPO 
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4.3 – Campeonato do Mundo de Orientação em BTT 

4.3.1 Campeonato do mundo de Seniores de Orientação em BTT 

Campeonato do Mundo de Seniores de Ori-BTT 

Vilnius (Lituânia) 

21 a 26 de agosto 

Participação: 
Serão Convocados 3 atletas masculinos e 1 feminino 

Serão convocados mais atletas a expensas próprias 

Objetivos: 

 1 atleta masculino no top 6 de uma competição individual 

 1 atleta masculino no top 20 de uma competição individual 

 1 atleta feminina na 1ª metade da classificação final de uma 

competição individual 

 1 equipa masculina de estafeta no top 8 

Critérios de 
Seleção: 

O Critério de seleção para a atleta feminina: 

 Melhor lugar no ranking até 30 de junho sendo que contam as 

melhores 8 de 10 provas até à data 

O Critério de seleção para os atletas masculinos: 

 2 melhores atletas no ranking até 30 de junho sendo que 

contam as melhores 8 de 10 provas até à data 

 1 atleta por escolha direta da Comissão Técnica de Orientação 

Comparticipação 
A definir 
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4.3.2 Campeonato do mundo de Juniores de Orientação em BTT 

Campeonato do Mundo de Juniores Ori-BTT 

Vilnius (Lituânia) 

21 a 26 de agosto 

Participação: Serão Convocados 3 atletas masculinos e 1 feminino 

Objetivos: 

 1 atleta masculino no top 10 

 1 atleta feminina no top 20 

 1 equipa masculina de estafeta no top 10 

Critérios de 
Seleção: 

O Critério de seleção para a atleta feminina: 

 Escolha direta da Comissão Técnica de Orientação em BTT 

O Critério de seleção para os atletas masculinos: 

 2 melhores atletas Ranking da Taça de Portugal de Ori-BTT até 

dia 30 de junho contanto as 8 melhores etapas das 10 realizadas 

até à data e ter média igual ou superior a 85 pontos. 

 1 atleta por escolha direta da Comissão Técnica de Orientação 

em BTT. 

Comparticipação 
Apoio a 100% da FPO 
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5- Nota Final 

A FPO para além de preocupações de natureza desportiva, entende a importância de condutas de excelência 

como algo que deve nortear a presença de atletas nas seleções Nacionais. 

Todos os atletas envolvidos na Seleções Nacionais de Orientação em Btt, devem ter sempre presente que 

representar Portugal deverá ser sempre um motivo de orgulho e que deve estar sempre acima de 

qualquer interesse particular.  

 


