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Circular Nº 039/17

Assunto: Participação de Atletas da Selecção Nacional no Campeonato Nacional de Velocidade.

Exmos. Senhores,
Os resultados da Taça do Mundo e do Campeonato da Europa sugeriram possíveis alterações nas tripulações e
prioridades das mesmas. A falta de andamento do 2xHPL e a necessidade de reforçar o sistema interno
competitivo teve como consequência a realização de testes “matrix”, para os atletas do TOP 8, realizados em
Montemor nos dias 15 e 16 de Junho.
Dado que:
1. 2017 é o primeiro ano e ano de desenvolvimento para a qualificação Olímpica em 2019
2. Há um conjunto de novos atletas ainda bastante jovem e que requerem mais experiência até
atingirem os níveis competitivos, técnicos, físicos e mentais para um nível de apuramento olímpico
3. A diferença entre o nosso Skiff mais rápido e os restantes atletas é ainda muito elevada
4. O 4x HPL é uma opção viável para o desenvolvimento de um grupo mais alargado de atletas
Tendo em conta os quatro pontos enunciados a equipa técnica considerou necessário um ajustamento da
abordagem à equipa sénior e ao mesmo tempo manter a aposta nos 2x HPL Sub-23.
Sendo assim resultou a aposta no 1XHPL (equipa A), do 4XHPL e 2XHPL Sub-23 para competir em Lucerna e um
1XHPL como equipa B.
O 2XHPL Sub-23 competirá em Lucerna para preparação do Mundial Sub-23 e teremos 6 atletas sénior a
competir por 5 lugares, um 1XHPL e um 4XHPL.
O que significa, que após Lucerna, do grupo de 6 atletas apenas 5 participarão nos Mundiais de 2017 a realizar
nos E.U. da América.
A equipa técnica considera esta a melhor forma de desenvolver o potencial de um maior número de atletas
promovendo assim a elevação do nível qualitativo geral dos atletas que fazem parte do grupo.
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No contexto apresentado a FPR reconhece o conflito de interesses entre o calendário internacional e o
calendário Nacional, situação já amplamente discutida e que motivou a proposta de alteração da data do
Nacional de Velocidade, e respeita as decisões dos clubes em relação aos seus atletas.
No entanto é nossa opinião que os atletas que participam em Lucerna não poderão competir nos nacionais de
velocidade.
Este grupo está obrigado a realizar o teste de 2km em ergómetro no próximo Sábado dia 24 de Junho, estando
todos os outros (que não participam em Lucerna) dispensados de o fazer.
No passado dia 16 de Junho todos os atletas foram alertados para o processo mencionado e estão conscientes
do mesmo.
A última palavra cabe aos atletas e aos seus clubes, a FPR apenas pode tomar decisões em função da
disponibilidade dos atletas para enfrentar a elevada exigência da competição internacional.
Os atletas convocados para o estágio de preparação e para a Taça do Mundo de Lucerna são os seguintes:










Pedro Fraga – Sporting C.P.
Nuno Mendes – Sporting C.P.
João Oliveira - Galitos
Nuno Coelho – Clube Fluvial Portuense
Ricardo Russo – ANL
Carlos Cruz - VRL
Dinis Costa – Setubalense
Afonso Costa - Setubalense
Joana Branco – Sport Clube do Porto

A FPR aproveita desde já a oportunidade para convidar todos os treinadores e dirigentes de clubes para uma
reunião de esclarecimento a realizar Sábado dia 1 de Julho logo após a reunião de delegados durante o
Campeonato Nacional de Velocidade.

Gratos pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos,

O Presidente

Luís Ahrens Teixeira
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