
Campeonato da Europa de Sub-19 de Equipas Mistas e Individual 

7 a 16 de Setembro 2018 - Tallinn, Estónia 

 

A Selecção e Preparação para o Campeonato da Europa de Sub-19 de Equipas Mistas e 

Individual que decorrerá de 7 a 16 de Setembro 2018 a realizar em Tallinn, Estónia será 

efectuada através de: 

1º Estágio 7 e 8 de Julho 2018, local CAR 

Escolha de Atletas/Equipa que participará no Camp. Europa S19, serão escolhidos 4 

atletas femininos e 4 atletas masculinos; 

2º Estágio data a designar (entre 16 e 21 de Agosto 2018) local a designar  

Preparação intermédia para o Camp. Europa S19; 

3º Estágio 3 e 4 Setembro 2018, local CAR  

 Preparação direta para o Camp. Europa S19. 

Os atletas escolhidos no final do 1º estágio e que aceitem a sua convocação para o 

Campeonato em questão, terão de assumir o “compromisso de honra” de obrigatoriamente 

estarem presentes nos 2 estágios seguintes, a título de exemplo a justificação de férias em 

família não será considerada justificação válida. 

 

Considerações: 

1.Formato do evento 

a) Equipas Mistas, 7 a 11 de Setembro - escolha selecionador; 

b) Individual, 11 a 16 de Setembro (quotas)  

2. Atletas 

4 Atletas masculinos; 

4 Atletas femininos. 

3. Equipa técnica Nacional 

 1 Técnico acompanha a comitiva. 

4. Directores 

1 Director acompanha a comitiva. 



 

 

Critérios de seleção: 

 A seleção de atletas para provas de representação Nacional será feita tendo em 

conta um conjunto de elementos que analisados na sua globalidade, permitirão 

efetuar uma escolha correta e justa dos atletas a nomear pela FPB. 

 O elemento subjetivo, presente em qualquer escolha, será subordinado a estes 

critérios, de forma a justificar a seleção dos atletas que reúnam as melhores condições 

para disputar as provas para as quais sejam nomeados. 

 1º Atletas nascidos no ano 2000 e posteriores; 

2º Critério dos selecionadores/treinadores  

Características técnicas, táticas, psicológicas e comportamentais (espirito de 

grupo, etc.) em função das necessidades da seleção; capacidade de adaptação 

às condições específicas da prova ou provas em questão, nomeadamente a 

variante do jogo e outras condicionantes de desempenho; rejuvenescimento e 

continuidade da equipa em que o atleta se integra; 

3º Resultados obtidos em competições nacionais na época 2017/18, tanto em 

singulares como nas provas de pares; 

4º Resultados obtidos em competições internacionais, tanto em singulares 

como nas provas de pares. 

O objetivo prioritário da participação no evento é a competição por equipas, as 

vagas para a prova individual serão ocupadas pelos atletas que integrarão a comitiva 

e serão escolhidos e designados pelos técnicos no primeiro estágio a realizar em 

Julho. 

 

Caldas da Rainha, 14 de Março 2018 

  Equipa técnica nacional: Jorge Cação, Fernando Silva e Diogo Silva. 

 


