Circular nº002/2021

Assunto:

Data 30-03-2021

Alterações ao Regulamento Particular de Pesca Submarina

Conforme aprovação em reunião de clubes de 09/12/2020, segue abaixo alterações aos
Regulamentos para a época desportiva de 2021 e seguintes épocas.

Época 2021:



Neste ano, de forma excecional, todos os atletas que participarem nos campeonatos regionais
têm acesso direto ao Campeonato Nacional;
Os atletas do Top 10 terão de participar em pelo menos um Campeonato Regional;

Ranking Nacional:


O ano de 2020 não contará para o ranking;

Seleção Nacional:


Neste ano, de forma excecional, o ranking nacional de pesca submarina 2021, será tido em
consideração para definir os atletas que representarão o nosso país no Campeonato Mundial –
Itália/Sardenha.

Segurança / Assistência aos Atletas:


Em competições realizadas á Barbatana, os clubes deverão levar uma embarcação de apoio á
segurança por cada 5 dos seus atletas (1 a 5 atletas, uma embarcação; de 6 a 10, duas
embarcações, etc). Os clubes estão livres desta obrigatoriedade se a entidade organizadora
assumir esta responsabilidade. Fica também ao encargo da organização, quando os atletas são
oriundos do continente e a prova é realizada nas ilhas e vice-versa.

Para as seguintes épocas:
Campeonato Nacional:





O Campeonato Nacional será composto pelos seguintes atletas:
o Top 10 (do último Campeonato Nacional de Elite)
o 20 atletas oriundos dos Campeonatos Regionais
o Atletas sub-23
o Atletas do sexo feminino
o Até 3 Wild Cards
O Campeonato Nacional será composto por 2 jornadas;
Os atletas do top 10 têm de participar em pelo menos um Campeonato Regional (a não
participação é penalizada com a perda do acesso direto ao Campeonato Nacional);

Campeonatos Regionais:









Poderão existir 5 Campeonatos Regionais (3 continente + 1 Açores + 1 Madeira) todos
dependentes de candidaturas e sujeitos a aprovação do DTN, Clubes Nacionais e Direção da
FPAS;
Os atletas poderão participar em todos os Campeonatos Regionais, no entanto, apenas serão
consideradas as duas melhores classificações que obtiverem, para efeito de acesso ao
Campeonato Nacional (é calculada a média aritmética arredondada por defeito à unidade, das
suas classificações);
Se existirem um ou mais atletas com uma classificação final igual à do 20 º lugar disponível,
todos os atletas nestas condições, terão acesso ao Campeonato Nacional;
Os atletas não pertencentes ao top 10, que participem num só regional, serão posicionados
atrás de todos os que participem em dois ou mais regionais;
Todos os atletas residentes nos Açores e Madeira, que participem nos respetivos regionais ou
num regional do continente terão acesso direto ao Campeonato Nacional;
Os atletas do escalão sub-23 de ambos os géneros, e as atletas do escalão sénior, que
participem em pelo menos um regional, terão acesso direto ao Campeonato Nacional;

Ranking Nacional:


Para o cálculo do Ranking Nacional irão ser contabilizados todos os campeonatos de categoria
B. Os valores percentuais irão ser debatidos nas próximas Reuniões de Clubes.

Diretor Técnico Nacional

Paulo Moreira

