FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ORIENTAÇÃO - FPO
Fundada em 19 de Dezembro de 1990
Utilidade Pública Desportiva. Despacho 62/95. Diário da República n.º 244, de 21.10.1995
Utilidade Pública. Despacho 4861/2012. Diário da República n.º 70, de 09.04.2012

Geral
Ref.ª:
36-PC/2014
Data:
2014-05-07
Assunto: World Trail Orienteering Championships 2014 // Campeonato do Mundo de Orientação
de Precisão 2014 // Lavarone, Itália // 06-11 Julho 2014
Ex.mos Senhores:
O Campeonato da Europa de Orientação de Precisão terá lugar em Itália, em Lavarone, entre os dias
6 e 11 de Julho de 2014.
Organização * Organization

Apenas uma competição servirá de base à convocatória dos atletas, a saber: Dunas TrailO (31 maio,
Cantanhede). A competição é pontuável para a Taça de Portugal de Orientação de Precisão 2014 e
integra o I Campeonato Nacional de TempO.
A competição é aberta a todos os atletas Federados, independentemente do seu grau de experiência
na Orientação de Precisão. A convocatória será elaborada a partir dum ranking baseado no cálculo
da média ponderada dos pontos obtidos por cada atleta nas provas de PreO e TempO.

Parceiros * Partners

Apesar de as provas serem independentes, só farão parte da lista final de ordenação para o critério
do WTOC 2014 os atletas que participarem e pontuarem em ambas as competições. O ranking será
calculado a partir da classificação final de cada uma das competições, retirando todos os atletas que
participem apenas numa delas.
Não haverá lugar a atribuição de pontos de organização, ou seja, nenhum elemento envolvido na
organização poderá pontuar no critério.
Na competição de PreO, o ranking em cada uma das Classes (Aberta e Paralímpica) será elaborado
com base no cálculo dos pontos obtidos até às duas casas decimais, de acordo com a fórmula
definida no Artº 72º do Regulamento de Competições 2014.
Na competição de TempO, o ranking será elaborado com base no cálculo dos pontos obtidos até às
duas casas decimais, de acordo com a fórmula usada na Orientação Pedestre. Apesar da competição
de TempO não prever a separação entre Classe Aberta e Classe Paralímpica, apenas para efeito de
critério de qualificação será mantida essa distinção, com pontuações independentes em cada uma
das Classes (atribuição de 100 pontos ao vencedor da Classe Aberta e da Classe Paralímpica).

Organização * Organization

Os pontos apurados na competição de PreO serão multiplicados por dois e somados aos pontos
apurados na competição de TempO. A pontuação final de cada atleta será apurada dividindo por três
a soma das parcelas anteriores.
O número de Atletas convocados será de um na Classe Paralímpica e um na Classe Aberta.

Parceiros * Partners

Para qualquer esclarecimento, contactar a Comissão Técnica Nacional de Orientação de Precisão
através do e-mail margarido61@gmail.com (Joaquim Margarido).
Sem outro assunto, com os melhores cumprimentos,
O Presidente da FPO

Augusto da Silva de Almeida
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