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MAPA de DISPONIBILIDADES de ÁRBITROS 
 

REGULAMENTOS DESPORTIVOS FPV 

1. “Para Campeonatos Europeus e Mundiais os organizadores 

devem enviar o dossier de candidatura até 30 Junho, dois anos 

antes da prova” (Artigo 5.3.2). 

2. “Para Campeonatos Ibéricos a 

Associação Nacional de Classe 

entregará à FPV o dossier de 

candidatura até 30 Junho da 

época desportiva anterior à prova” 

(Artigo 5.3.3). 

3. “As Associações Nacionais de 

Classe deverão enviar à FVP até ao dia 31 Julho anterior à 

época desportiva em causa a proposta de clubes organizadores 

para provas Nacionais” (Artigo 5.2.2.5). 

4. “Até ao dia 30 Setembro a FPV publicará o Calendário Anual de 

Provas” (Artigo 9.5). 

SITUAÇÃO do CALENDÁRIO ANUAL de PROVAS 

Em Setembro o Calendário apresentava cerca de uma dúzia de provas 

nacionais (420, Laser, IOM, FW, etc.).  

Em Novembro o Calendário apresentava mais algumas provas, ou 

seja, cerca de metade das provas que irão ser disputadas durante a 

presente época. 
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No início de 2019 o Calendário apresentava 34 provas nacionais e 

internacionais mas surgiam algumas dúvidas quanto a determinadas 

provas que ou não estavam lançadas no Calendário FPV e constavam 

do Calendário WS ou vice-versa. 

Em 2 Janeiro escrevemos ao DT/FPV apontando dúvidas relativas a 4 

provas importantes que ou não estavam lançadas ou apareciam 

lançadas sem estarem aprovadas pela Associação Internacional. 

Recebemos resposta do DT/FPV informando que as provas não 

estavam ainda autorizadas por faltar receber dos organizadores dados 

essenciais, 

Foi hoje combinado com o DT/FPV que iríamos preencher o Mapa de 

Disponibilidades com as tais provas ainda não confirmadas, colocando 

uma nota informando dessa anomalia. 

O NOVO MAPA de DISPONIBILIDADES 

Em anexo enviamos o Mapa referente a provas Nacionais e 

Internacionais (entre Fevereiro e Setembro) para as quais serão 

nomeados Árbitros e do qual constam as seguintes provas: 

 

4 Campeonatos Mundiais    

4 Campeonatos Europeus 

3 Campeonatos Ibéricos 

5 Campeonatos de Portugal 

9 Campeonatos Nacionais 

9 Etapas de Campeonato Nacional  

15 Provas de Apuramento Nacional 
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