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 Critério de Seleção de Treinadores 
 

A Federação de Triatlo de Portugal, no âmbito das convocatórias de atletas a integrar as 

seleções nacionais, pretende implementar um critério de seleção de treinadores, que se rege 

pelos seguintes princípios: 

 

Número de treinadores a convocar: 

 

- Campeonatos da Europa e do Mundo de Triatlo com mais de 10 atletas convocados: 3 

treinadores. 

- Campeonatos da Europa e do Mundo, com mais de 5 atletas convocados: 2 treinadores 

- Provas Internacionais Youth: 2 treinadores. 

- Taças da Europa: 1 treinador. 

 

A escolha dos treinadores a acompanhar as seleções é efetuada por proposta da Comissão 

Técnica Nacional, tendo em consideração os seguintes pressupostos: 

 

- Presença de 1 elemento da Comissão Técnica Nacional em cada seleção 

- Mais valia dos atletas convocados (os atletas integrados nos primeiros 50 lugares dos 

respetivos rankings têm primazia e, dentro desses, tem primazia o atleta com melhor ranking) 

- Número de triatletas de cada clube (em caso de número idêntico de atletas, tem primazia o 

ranking do melhor atleta de cada clube) 

 

Nas provas de representação nacional, os atletas escolhem o seu enquadramento técnico. 

 

Nas provas a que os atletas têm direito pelo seu enquadramento nos níveis de Alto 

Rendimento definidos pela FTP, os critérios para acompanhamento na deslocação a provas é o 

seguinte: 

 

- Os atletas deverão articular o acompanhamento técnico com a Comissão Técnica Nacional, 

garantindo a presença do menor número possível de treinadores em cada deslocação 

- Para os atletas integrados no nível 3 são aplicadas as limitações orçamentais definidas no 

modelo de apoio, no que refere ao treinador (limite de 1700€ de valor de apoio à deslocação 

de atleta+treinador). 

 


