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 ASSUNTO: Critérios de Seleção Aquatlo 2019 
  

Caros Associados, Treinadores e Atletas, 
 
No ano de 2019 a vertente do Aquatlo está integrada no programa desportivo de dois 
eventos a cargo do Comité Olímpico de Portugal, são eles: 

• 25 a 31 de agosto – 2ºs Jogos do Mediterrâneo de Praia (Patras – Grécia); 

• 10 a 15 de outubro – 1ºs Jogos Mundiais de Praia (San Diego – EUA); 
 
O Critério de elegibilidade definido pelo comité organizador dos 1ºs Jogos Mundiais de 
Praia é o seguinte: 

• Os 24 atletas mais bem classificados no ranking ITU de Aquatlo a 15 de julho de 
2019, respeitando a quota máxima de 2 atletas por país e género. 

 
Com o objetivo de possibilitar aos atletas interessados a conquita de uma posição de 
elegibilidade para os 1ºs Jogos Mundiais de Praia, a FTP possibilita a inscrição de atletas 
no escalão de Elites no Campeonato do Mundo de Aquatlo (2 de maio de 2019 – 
Pontevedra) em Regime de Representação Nacional.  
Os atletas masculino e feminino que alcançarem a melhor classificação no Campeonato 
do Mundo de Aquatlo (2 de maio de 2019 – Pontevedra) terão a sua participação 
suportada pela FTP, até um teto máximo de 250,00€ por atleta e estarão 
automaticamente convocados para os 2ºs Jogos do Mediterrâneo de Praia (25 a 31 de 
agosto – Patras, Grécia). 
 
Neste sentido, os interessados deverão enviar para o e-mail do DTN 
(antonio.fortuna@federacao-triatlo.pt) com a sua intenção de participação até ao dia 10 
de Fevereiro de 2019. 
 
No caso de o número de inscrições ser superior às vagas disponíveis, serão tidos em 
conta a os seguintes critérios: 

• Posição no Ranking ITU de Aquatlo no dia 10 de fevereiro de 2019; 

• Resultado no Campeonato Nacional de Aquatlo de 2018; 
 
Gratos pela vossa atenção. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
António Fortuna 
Diretor Técnico Nacional 

 
Caxias, 1 de fevereiro de 2019 
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