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Comunicado: 13B/2012-2013 

Data: 4 de Abril de 2013  

Assunto: Apuramento para Mundial 2013 - esclarecimento 

 

Caros associados,  
 
Esclarecemos que os jogadores que pretendam participar no Mundial 2013 são abrangidos pelos  

critérios descritos no Regulamento Interno: 

 

Capítulo XXVII - As Selecções Nacionais e a Representação Nacional. 
1 – O apuramento para a Selecção Nacional e Representação Nacional no escalão Open será 

definido pelo seguinte método:  
1º Classificado do Ranking Nacional Sénior  
1º Classificado do Ranking Nacional Open 

1º Classificado do Campeonato Nacional de Categorias Sénior  
1º Classificado do Nacional Absoluto 
2º Classificado do Ranking Nacional Sénior  

2º Classificado do Ranking Nacional Open 
2º Classificado do Campeonato Nacional de Categorias Sénior  
2º Classificado do Nacional Absoluto 

e assim sucessivamente.  
 
2 - O apuramento para a Selecção Nacional e Representação Nacional nos restantes 

escalões/categorias oficiais será definido pelo seguinte método: 
1º Classificado do Nacional de Categorias nesse escalão  
1º Classificado do Ranking Nacional nesse escalão  

2º Classificado do Nacional de Categorias nesse escalão  
2º Classificado do Ranking Nacional nesse escalão  
e assim sucessivamente.  

 
3 - Serão motivos de exclusão da Selecção Nacional:  

a) Não ter participado em pelo menos uma das provas: Campeonato Nacional Absoluto e 

Campeonato Nacional na respectiva categoria etária. 
b) Não ter participado em pelo menos dois Opens Nacionais ou num Open Nacional e na 
Taça de Portugal. 
c) Ter sido apurado anteriormente e ter faltado à convocatória sem ter apresentado um motivo 

aceitável. 

 

No anterior Comunicado (nº13/2012-2013) era referido que os jogadores teriam de participar em 2 

provas de âmbito nacional o que apenas se referia à alínea b) do ponto 3 supra mencionado. 

 

Considerando que,  

 - a alínea a) do ponto 3 supra indicado, os atletas elegíveis terão também de participar no 

Campeonato Nacional Absoluto ou no Campeonato Nacional na respectiva categoria etária;  
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- as 3 alíneas do ponto 3 são cumulativas e não dijuntivas, ou seja, basta que se aplique uma das 

alíneas para que seja motivo de exclusão da Selecção; 

para efeitos de apuramento para a Selecção Nacional, o nº total de provas em que o atleta 

elegível terá de participar é de 3 (três).  

 

O Ranking APS que servirá para definir o apuramento para o Mundial 2013 será o referente ao mês 

de Maio de 2013.  

 

Todas as competições a realizar após a data de 31 de Maio, não são consideradas para o 

apuramento para o Mundial 2013, seja por via de participação ou por via de pontuação.  

 

Alertamos no entanto todos os associados que, caso os atletas elegíveis não estejam disponíveis  

para representar a Selecção Nacional, e caso haja outros atletas disponíveis para representar a 

Selecção Nacional e que não reúnam todos os critérios, pode a Direcção da APS aplicar o ponto 2,  

do capítulo I do Regulamento Interno. 

 

 

 

Saudações desportivas  

 

A Direção, 

 

 

Miguel Castro 

José Santos 

 


