Assunto: COMUNICADO

/ DIRECTIVA PROVAS INTERNACIONAIS –

INSCRIÇÕES
Para:
Clubes Associados Colectivos
Todos os Atletas
ASSUNTO: PROVAS e CAMPEONATOS INTERNACIONAIS – 2017
No ano de 2017, no âmbito das federações e associações internacionais das quais a
FABP é membro activo e em conformidade com o Calendário Oficial, vão realizar-se os
seguintes Campeonatos Internacionais na Europa:
1- WIAC IFAA - Campeonato do Mundo em Sala, de 27 MAR a 2 ABR –
Brasov / Roménia;
2- WBHC IFAA - Campeonato do Mundo de Caça/Bowhunter, de 20 a 25
JUN – Florença / Itália (inscrições encerradas);
3- 3DECH HDH-IAA - Campeonato da Europa de 3D, de 9 a 16 JUL – Strass
im Attergau / Austria;
4- EFAC IFAA - Campeonato da Europa de Campo/Field, de 28 JUL a 2
AGO – Hohegeiss / Alemanha;
5- III GTI IFAA / Taça de Portugal FABP, 2 e 3 SET – Prime, Viseu /
Portugal (sujeito a confirmação);
Um dos objectivos da FABP é incentivar e promover a participação de atletas em
competições internacionais, como forma de aumentar o nível competitivo e de
estabelecer laços de contacto com os atletas de outros países.
Nesse propósito e pese embora a impossibilidade presente de aplicar integralmente o
Regulamento das Selecções, a Direcção da FABP reafirma a obrigatoriedade dos
seguintes procedimentos, relativamente à inscrição dos atletas portugueses, nas
competições Ibéricas, da Europa e do Mundo:
1- Todos os atletas nacionais que pretendam participar nas competições acima referidas,
têm solicitar autorização prévia à FABP, através de preenchimento do formulário
Participação em Prova Internacional Mod. FABP 3517;
2- Só será reconhecida a representação nacional e a participação aos atletas devidamente
inscritos na FABP, com as quotas em dia, score-card actualizado e atestado médicodesportivo válido e entregue;
3- Os atletas, após a anuência da FABP, deverão proceder directamente à sua inscrição e
respectivo pagamento no evento;
4- A FABP procederá à emissão /validação da seguinte documentação:
 Score-cards,
 Seguro desportivo, danos próprios e responsabilidade civil,
 Credencial internacional para apresentação às autoridades aeroportuárias e
policiais,
 Reconhecimento da conformidade dos atletas junto das Organizações
internacionais.
 Sempre que possível a FABP poderá disponibilizar vestuário e outros, por
forma a uniformizar e dar destaque à representação portuguesa.
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