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No ano de 2016, no âmbito das federações e associações internacionais das quais a
FABP é membro activo e como consta no Calendário Oficial, vão realizar-se os
seguintes Campeonatos internacionais no estrangeiro:
Campeonato da Europa em Sala de Arco Histórico e 3D / HDH-IAA, de
18 a 21 FEV – Budapeste / Hungria;
Campeonato da Europa de Caça-Bowhunter / IFAA, de 26 JUN a 2 JUL –
Saalbach / Áustria;
Campeonato do Mundo de Arco Histórico / HDH-IAA, de 30 AGO a 3
SET – Gyula / Hungria;
Campeonato do Mundo de Campo-Field / IFAA, de 26 SET a 1 OUT –
Alfredtown / Austrália;
Campeonato da Europa em Sala Std e Flint Rd / IFAA, de 4 a 6 NOV –
Oropesa del Mar / Espanha
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, decidiu a Direcção da FABP estabelecer
os seguintes incentivos à participação dos atletas portugueses, nos Campeonatos da
Europa e do Mundo:
Todos os atletas nacionais que pretendam participar nas competições acima referidas,
deverão declará-lo previamente à FABP, através de e-mail;
Só será reconhecida a participação aos atletas devidamente inscritos na FABP, com as
quotas em dia e atestado médico-desportivo válido e entregue;
Os atletas, após a anuência da FABP, deverão proceder directamente à sua inscrição e
respectivo pagamento no evento;
A FABP procederá ao crédito do valor da inscrição, compensando-o ao atleta da
seguinte forma e ordem de débito:
a) Valor da quota e seguro de atleta, no ano seguinte;
b) Valor da inscrição na totalidade das provas do campeonato correspondente

(mesma categoria e estilo de arco), no ano seguinte;
c) Valor da inscrição na Taça de Portugal do mesmo ano;
5- A FABP emitirá o respectivo “Score-card” e credenciais de viagem aos atletas;
6- A FABP ressarcirá os Clubes organizadores das provas em que o atleta participar, no
montante correspondente;
7- Estes créditos são pessoais e intransmissíveis, aplicando-se à totalidade das provas do
campeonato a que respeitam, independentemente da efectiva participação do atleta nas
mesmas, são acumuláveis de acordo com os Campeonatos internacionais em que o
atleta participe.
NOTAS:
A) Campeonato do Mundo de Besta 3D WCC e Open Forest / WCSA, (Taça de PortugalTroféu Hélio Meca / FABP) de 15 a 19 JUN 2016 – Idanha-a-Nova / Portugal.
Para este evento os atletas portugueses inscritos, apenas pagarão a inscrição no WCC
3D (€80) podendo participar gratuitamente no Open Forest - Rounds 1 e 2,
(beneficiando assim de um desconto de €60), também as refeições de jantar
previamente adquiridas através do site da organização do WCC, para os atletas da
FABP, terão um preço inferior comparticipado.
B) Grande Troféu Ibérico (2º/3º) Caça-Bowhunter / IFAA, de 8 a 9 OUT – a designar /
Espanha.
Relativamente a este evento os atletas que participarem terão o crédito de inscrição aplicado
na Inscrição da Ronda Portuguesa do GTI em 2017.
Lisboa, 3 de fevereiro de 2016
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