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Comunicado: 16/2012-2013 

Data: 25 de Junho de 2013 

Assunto: Mundial 2013-Esclarecimento 

 

 

 

Caros associados, 
 

 

Após a divulgação do Comunicado 15 sobre os atletas participantes no Mundial 2013 

recebemos mails de alguns associados a questionar a referida listagem. 

 

A lista compreende um conjunto de 4 jogadores de cada categoria sendo os primeiros 2 os 

participantes na prova individual fazendo equipa com os outros 2 elementos para a prova de 

equipas. 

 

A lista de jogadores foi elaborada tendo em conta as alterações propostas e votadas na AG 

de 01 de Setembro de 2012 na qual estiveram presentes os seguintes associados: Miguel 

Castro, José Santos, Carlos Fernandes, Paulo Elias, André Fernandes, Bruno Valente, Luís Filipe 

Horta, Ricardo Pavão, Sérgio Ramos e Carlos Oleastro. Fizeram-se representar – Paulo Sena Sena, 

Miguel Amaro e  Jaime Silva.  

 

Como dirigentes limitamo-nos a seguir o que então foi decidido, concordando pessoalmente ou não 

com os critérios então estabelecidos e com o máximo de isenção. 

 

- as 2 primeiras vagas têm entrada direta (Campeão Nacional da sua categoria mais o 1º atleta que 
respeitar os critérios de seleção definidos no Regulamento Interno e complementados pelos n/ 
comunicados nº13 e nº13-B). 
 
- as 2 vagas seguintes figuram na lista de jogadores suplentes que podem vir a integrar o quadro do 
Mundial; 
 
- para a prova de equipas, que será disputada em cada escalão, os jogadores selecionados são os 
que respeitam os critérios já definidos. 
 
- um jogador pode apenas inscrever-se para jogar numa categoria; o jogador terá portanto que 
escolher a categoria em que tem preferência em participar; 
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Contactámos a FISTF sobre o assunto e colocámos algumas questões relativas ao comunicado 

SD15-2013  e também relativas ao Handbook. De acordo com a informação recebida esclarecemos  

que: 

De acordo com o Handbook 2012/2013– No ponto 10.2.2 cada nação membro pode nomear o 

máximo de 2 jogadores em cada categoria, incluindo o campeão nacional da referida categoria. No 

ponto 10.2.4 cada associação nacional pode inscrever um máximo de 2 suplentes por categoria. 

 
Foi-nos confirmado que o Campeão Nacional de cada categoria FISTF tem acesso direto a uma das 

duas vagas que estão disponíveis para cada associação inscrita da FISTF. Tratando-se de uma 

competição da FISTF, e organizada pela mesma, estamos condicionados à decisão dos 

organizadores. Assim, uma vez que apenas para a categoria Open não está a ser respeitado o 

critério da FISTF, é entendimento desta Direção e da FISFT que para a primeira vaga desta categoria 

teremos que aplicar o critério internacional. Deste modo, a 1ª vaga disponibilizada para a APS para o 

campeonato do Mundo de 2013, na categoria OPEN, passa a ser preenchida pelo Campeão Nacional 

Open, ou seja, pelo vencedor da 1ª divisão do Campeonato Nacional Absoluto, também designado 

por LIGA APS. 

Assim, caso o Campeão Nacional preencha os requisitos mínimos para representar a seleção, e seja 

essa a sua vontade, os critérios de apuramento definidos pelo nosso regulamento interno  

aplicam-se apenas para a segunda vaga.  

 

Ainda de acordo com o comunicado SD15-2013, está em aberto a possibilidade de nas categorias  

Open e Veteranos termos a participação de 4 jogadores por país, sendo a primeira fase da 

competição disputada em grupos de 4 jogadores. 

 

A FISTF adiantou também que se vão realizar competições de equipas em todos os escalões. Assim, 

os jogadores selecionáveis para cada categoria poderão disputar a prova de equipas na respectiva 

categoria. 

 

Assim somos obrigados a retificar a informação dada anteriormente: 

Categoria OPEN  

1º vaga -  1º Classificado do Nacional Absoluto – Filipe Maia  

2ª vaga -  1º Classificado do Ranking Nacional Sénior – Sérgio Ramos  

 

Suplentes 

3ª vaga -  2º Classificado do Ranking Nacional Open – Norberto Miguel  

                (o 1º classificado, já se encontra seleccionado através do 1º critério)  

4ª vaga - 3º Classificado do Campeonato Nacional de Categorias Sénior - Ruben Português  

               (o 1º classificado não preencheu os requisitos mínimos: não ter participado em pelo menos 

dois Opens Nacionais até 31 de Maio ou num Open Nacional e na Taça de Portugal até 31 

de Maio; o 2º classificado já se encontra seleccionado)  
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Atletas a serem repescados 

3º Classificado do Ranking Nacional Sénior – Ricardo Pavão 

(o 2º classificado  já se encontra seleccionado) 

5º Classificado do Ranking Nacional Open -  Bruno Valente  

(o 3º, e 4º classificados já se encontram seleccionados) 

6º Classificado do Campeonato Nacional de Categorias Sénior – Manuel Santos  

(os 2º,3º,4º e 5º classificados já se encontram seleccionados)  

5º Classificado do Nacional Absoluto – André Fernandes 

(os 2º, 3º e,4º classificados já se encontram seleccionados) 

 

Categoria VETERANOS  

 

 

1ª vaga – 1º Classificado do Nacional de Categorias – Nuno Noronha  

 

2ª vaga -  2º Classificado do Ranking Nacional – José Santos  

  ( o 1º classificado já se encontra selecionado)  

 

Suplentes 

3ª vaga -  4º Classificado do Nacional de Categorias – João Rodrigues  

(2º classificado não cumpriu com os requisitos, 3º classificado já se encontra apurado) 

  

4ª vaga -  4º Classificado do Ranking Nacional – Paulo Laranjeira  

                (o 3º classificado já se encontra seleccionado)  

 

Atletas a serem repescados 

6º Classificado do Nacional de Categorias – Paulo Elias  

(2º classificado não cumpriu com os requisitos, 3º, 4º e 5º classificados já se encontram apurados) 

6º Classificado do Ranking Nacional – Paulo Sena 

                (os primeiros classificados já se encontram seleccionados)  

 

Categoria SUB 19  

1º vaga - 1º Classificado do Nacional de Categorias – Afonso Pereira  

2º vaga - 2º Classificado do Ranking Nacional – Carolina Villarigues  

(o 1º classificado já se encontra seleccionado)  

 

Suplentes 

7º Classificado do Ranking Nacional - Ricardo José  

8º Classificado do Ranking Nacional - Gil Afonso  

 

Nota: os restantes associados não cumpriram com os requisitos mínimos  
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Categoria SUB 15  

 

1ª vaga - 1º Classificado do Nacional de Categorias – Ricardo José  

2ª vaga - 2º Classificado do Ranking Nacional – Gil Afonso  

  (o 1º classificado já se encontra seleccionado)  

 

Suplentes 

3º Classificado do Nacional de Categorias – João Nunes  

              (os 2 primeiros classificados já se encontram apurados)  

3º Classificado do Ranking Nacional – Cláudio Madeira  

(o 2º classificado já se encontra seleccionado)  

 

Atletas a serem repescados 

5º Classificado do Ranking Nacional – João Carrilho  

6º Classificado do Ranking Nacional – Carlos Realista  

(Nota: registaram-se apenas 3 participações no Nacional de Categorias)  

 

Categoria SUB 12  

 

1º vaga - 1º Classificado do Nacional de Categorias – Luís Ferreira  

2º vaga - 1º Classificado do Ranking Nacional – José Correia  

 

Suplentes 

 

3º Classificado do Nacional de Categorias – Miguel Correia  

(o 2º classificado já se encontra seleccionado)  

3º Classificado do Ranking Nacional– André Bernardes  

(o 2º classificado já se encontra seleccionado)  

 

Atletas a serem repescados 

5º Classificado do Ranking Nacional– Fernando Andrade  

(o 4º classificado já se encontra seleccionado)  

 

Categoria Femininos  

Carolina Villarigues  

 

Neste momento, há alguns jogadores que pelo facto de não respeitarem a totalidade dos critérios de 

seleção estão, nesta fase inicial, impossibilitados de estarem presentes na prova. Entre os vários 

associados que até ao passado dia 31 de Maio não participaram em 2 Opens Nacionais ou em 1 
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Open Nacional e na Taça de Portugal, temos o caso do Campeão Nacional Sénior, Sérgio Loureiro; o 

2º classificado no Campeonato Nacional de Veteranos, Miguel Faria; e na categoria SUB19 os 

jogadores Filipe Ferreira, João Costa, Tiago Rodrigues, Carlos Dourado,  

 

 

A Direção está a estudar forma de apoiar a viagem aos atletas, se possível, através de transporte por 

autocarro.   

Para tal é necessário saber com a maior antecedência possível qual o nº de interessados em 

participar. 

 

A partir do momento que seja dada a confirmação, a presença na prova torna-se vinculativa.  

 

Todos os interessados em participar no evento deverão comunicar a sua intenção até ao dia 30 de 

Junho para o endereço electrónico direcao.apsubbuteo@gmail.com  , data após a qual se irá 

proceder  à repescagem de jogadores. 

 

 

Saudações desportivas 

 

A Direção, 

 

 

Miguel Castro 

José Santos 
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