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Circular n.º 01/2020
XIX Handgun World Shoot 2020 - Representação Nacional

Exmos. Srs.,
Realiza-se no próximo dia 28 de novembro, o XIX Campeonato do Mundo de IPSC, em Pattaya, Tailândia.
De acordo com informação recebida da Secretária da IPSC, comunica-se que foram alocadas 5 slots à
Região IPSC Portugal, para participação neste evento.
Compreendendo a importância, quer da modalidade, quer do evento, a Federação Portuguesa de Tiro irá
solicitar mais 1 (uma) slot, perfazendo, tentativamente, 6 participações oficiais.
A seleção dos 5/6 atletas convocados pela Direção da FPT, será apurada com base no ranking de seleção
nacional, de acordo com o disposto no Regulamento Nacional da modalidade IPSC, atualizado a 31
dezembro 2019, com a exceção da atleta Campeã Europeia em Production Optics, que se encontra
automaticamente apurada.
Em suma, os atletas selecionados são conforme tabela seguinte, sendo que a vaga assinalada a amarelo
está dependente de que nos seja concedida.

Divisão

Campeã Europa

1ª Distribuição

2ª Distribuição

Production Optics

1

-

-

Production

-

1º Lugar Ranking

2º Lugar do Ranking

Standard

-

1º Lugar Ranking

2º Lugar do Ranking

Open

-

n.e.

1º Lugar do Ranking

Classic

-

n.e.

-

(n.e.) - não elegível por inexistência de atletas classificados no primeiro terço, na
última prova com convocatória para prova internacional (nº 8 do artº 7º do
Regulamento Nacional de IPSC. A amarelo 6ª slot que ainda não está garantida.
O Valor do apoio a cada atleta será de pelo menos 1200 € (mil e duzentos euros) caso sejam 6 slots, para
efeitos de inscrições, viagens, estadias e outros relacionados com a participação.
A Direção da FPT poderá ainda, solicitar slots adicionais, caso haja interessados nas mesmas, sendo que, a
data limite para a solicitação destas slots extra, é 15 de fevereiro, devendo os pedidos ser submetidos
através do respetivo clube, para o email da FPT(fptiro@fptiro.net).
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Neste último caso, e na circunstância das mesmas virem a ser atribuídas à nossa Região, os interessados
terão de proceder ao pagamento de todas as despesas, sendo que a despesa inicial é a da respetiva
inscrição (500usd), passo a redundância, não existem quaisquer apoios para estas slots extra.

Lisboa, 4 de fevereiro de 2020

P’la Direcção da F.P.T.

José Marracho
Presidente

