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Assunto: Alteração nas Provas de Selecção para WOC � Orientação Pedestre 
 
 
Ex.mos Senhores: 
 
Uma das alterações que se procurou implementar para esta época desportiva 2008/2009 
com o �Projecto de Desenvolvimento Técnico � Orientação Pedestre�  foi a questão 
relacionada com os métodos de selecção dos atletas para a representação nas Selecções 
Nacionais. 

De forma a se realizar uma avaliação mais real da forma física e técnica de cada atleta, 
planearam-se as Provas de Selecção para o mais próximo possível das Competições 
Internacionais respectivas. Um dos possíveis problemas desta estratégia que foi logo 
inicialmente apontado por alguns colaboradores foi a dificuldade que poderia surgir 
relativamente à marcação dos bilhetes de avião tão perto (2 ou 3 semanas) da data da 
viagem. Confiantes de que seria possível, à imagem de outras selecções de outros países, 
estudaram-se várias soluções, mas todas elas se revelaram financeiramente impraticáveis 
para a nossa realidade. 

Assim, e mediante esta necessidade de se indicar os nomes dos passageiros à Companhia 
Aérea muito mais cedo que o desejado, a Direcção Técnica da FPO vê-se obrigada a 
cancelar as segundas provas de Selecção para o WOC, inicialmente agendadas para o fim 
de Julho, realizando-se a selecção dos atletas directamente nas primeiras Provas de 
Selecção já programadas que irão decorrer de 11 a 14 de Junho. Assim, as regras de pré-
selecção para o WOC ficam sem efeito, sendo aplicadas directamente nesta data as regras 
finais de selecção definidas no �Plano de Estágios e Provas de Selecção 2009�. 

 

Com os melhores cumprimentos, 
O Director Técnico Nacional 

 

António Aires 
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