COMUNICADO
Tendo em vista esclarecer o processo de participação portuguesa em modalidades coletivas nos
próximos Jogos Olímpicos da Juventude, a ter lugar em Buenos Aires nos próximos dias 6 a 18 de
outubro, o Comité Olímpico de Portugal (COP) informa o seguinte:
1. O Comité Olímpico Internacional (COI) estipulou, nos Princípios do Sistema de Qualificações
para os Jogos Olímpicos da Juventude Buenos Aires 2018, que a participação de cada Comité
Olímpico Nacional nas modalidades coletivas se encontra limitada a uma equipa feminina e uma
equipa masculina entre as seguintes modalidades:
•
•
•
•

Andebol (Andebol de Praia)
Futebol (Futsal)
Hóquei (Hóquei de Cinco)
Rugby (Sevens)

2. Considerando tais orientações definidas pelo COI, em conjunto com as Federações
Internacionais de cada modalidade e o Comité Organizador dos Jogos Olímpicos da Juventude
– Buenos Aires 2018, o COP apresentou às federações desportivas nacionais das modalidades
acima mencionadas os critério de seleção nacional a adotar nas circunstâncias em que se
verifiquem qualificações para além da quota de participação.
3. Os critérios apresentados, e aceites pelas federações presentes (andebol, futebol e rugby),
foram os seguintes:
I.

A realocação de quota de participação só será considerada num género em que ainda não esteja
garantida a qualificação;

II.

Em caso de qualificação de mais de uma equipa em um ou dois géneros, garantir-se-á a
participação de uma equipa de cada género em modalidades distintas;

III.

Na circunstância de se qualificarem duas equipas do mesmo género, será selecionada aquela que
tenha obtido a melhor classificação continental no evento de qualificação;

IV.

Caso se mantenha a igualdade será selecionada a equipa cuja disciplina integra o programa
desportivo dos Jogos Olímpicos de Verão;

V.

Não serão aceites deliberações de outras instituições que contrariem o definido pelo COI nos
critérios de qualificação acordados com as respetivas Federações Internacionais.

4. Nesta circunstância, terminados os processos de qualificação e apuramento, foram
comunicadas pelas respetivas Federações Internacionais as seguintes equipas nacionais
consideradas elegíveis para os Jogos Olímpicos da Juventude – Buenos Aires 2018:
a) Andebol de praia feminino
b) Andebol de praia masculino
c) Futsal feminino
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5. Neste sentido, e de modo a dar cumprimento ao estipulado nos critérios anteriormente
mencionados acordados com as federações desportivas nacionais, por forma a garantir que
Portugal esteja representado por duas modalidades desportivas em géneros distintos, a única
opção possível foi a de registar no sistema de inscrições desportivas dos Jogos Olímpicos da
Juventude – Buenos Aires 2018 as equipas nacionais feminina de futsal e masculina de andebol
de praia
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