
Arma Critério de qualidade Competições Qualificativas 

Florete 

Masculino 

Cadetes 

2 quadros de 32 em competições do 

circuito europeu de cadetes ou 1 

quadro de 32 + medalha em 

competições do circuito nacional 

espanhol   

Todas as competições do 

circuito europeu e 

calendário nacional 

espanhol  

Florete feminino 

Cadetes 

2 quadros de 64 em competições do 

circuito europeu de cadetes ou 1 

quadro de 64 + medalha em 

competições do circuito espanhol  

Todas as competições do 

circuito europeu e 

calendário nacional 

espanhol 

Espada 

Feminina 

Cadetes 

2 quadros de 64 em competições do 

circuito europeu de cadetes ou 1 

quadro de 64 + quadro de 8 em 

competições do circuito nacional 

espanhol  

Todas as competições do 

circuito europeu e 

calendário nacional 

espanhol 

Espada 

masculina 

Cadetes 

2 quadros de 32 em competições do 

circuito europeu de cadetes ou 1 

quadro de 32 + quadro de 8 em 

competições do circuito nacional 

espanhol  

Todas as competições do 

circuito europeu e 

calendário nacional 

espanhol 

Sabre Masculino 

Cadetes 

2 quadros de 64 em competições do 

circuito europeu de cadetes ou 1 

quadro de 64 + quadro de 16 em 

competições do circuito nacional 

espanhol 

Todas as competições do 

circuito europeu e 

calendário nacional 

espanhol 

Sabre Feminino 

Cadetes 

2 quadros de 64 em competições do 

circuito europeu de cadetes ou 1 

quadro de 64 + quadro de 16 em 

competições do circuito nacional 

espanhol 

Todas as competições do 

circuito europeu e 

calendário nacional 

espanhol 

 

Nota:  

Estes critérios poderão ser revistos se algum/a atleta obtiver classificações relevantes no 

escalão superior (juniores em taças do mundo) 

Em caso de igualdade em termos de resultados entre atiradores, o primeiro critério de 

desempate será o melhor posicionado no ranking mundial ou europeu. 

No caso de nenhum atleta conseguir alcançar os objectivos traçados, caberá à FPE, a 

autorização, ou não, dos atletas na participação nos europeus e mundiais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arma Critério de qualidade Competições Qualificativas 

Florete 

Masculino 

Juniores 

1 quadro de 32 em competições da taça 

do mundo (FIE) + 1 quadro de 64 em 

Taças do mundo ou 1 quadro de 32 + 

medalha em competições do circuito 

espanhol ou quadro de 32 no circuito 

nacional francês  

 

Florete feminino 

Juniores 

2 quadros de 64 em competições da 

taça do mundo (FIE) ou 1 quadro de 64 

+ medalha em competições do circuito 

espanhol ou quadro de 64 no circuito 

nacional francês 

 

Espada 

Feminina 

Juniores 

2 quadros de 64 em competições da 

taça do mundo (FIE) ou 1 quadro de 64 

+ quadro 8 em competições do circuito 

espanhol ou quadro de 32 no circuito 

nacional francês 

 

Espada 

masculina 

Juniores 

1 quadro de 32 em competições da taça 

do mundo (FIE) + 1 quadro de 64 em 

taças do mundo (FIE) ou 1 quadro de 

32 + quadro 8 em competições do 

circuito espanhol ou quadro de 32 no 

circuito nacional francês 

  

Sabre Masculino 

Cadetes 

2 quadros de 64 em competições do 

circuito europeu de cadetes ou 1 

quadro de 64 + quadro de 16 em 

competições do circuito nacional 

espanhol 

 

Sabre Feminino 

Cadetes 

2 quadros de 64 em competições do 

circuito europeu de cadetes ou 1 

quadro de 64 + quadro de 16 em 

competições do circuito nacional 

espanhol 

 

 

Nota:  

Estes critérios poderão ser revistos se algum/a atleta obtiver classificações relevantes no 

escalão superior (juniores em taças do mundo) 

Em caso de igualdade em termos de resultados entre atiradores, o primeiro critério de 

desempate será o melhor posicionado no ranking mundial ou europeu. 

No caso de nenhum atleta conseguir alcançar os objectivos traçados, caberá à FPE, a 

autorização, ou não, dos atletas na participação nos europeus e mundiais. 

 

 

 



 

 

 

Arma Critério de qualidade Competições Qualificativas 

Florete 

Masculino 

seniores 

1 quadros de 32 em competições da 

taça do mundo (FIE) + 1 quadro de 

64 em competições da taça do 

mundo (FIE) ou 1 quadro de 64 em 

competições da taça do mundo 

(FIE) + medalha em competições 

do circuito espanhol ou quadro de 

32 no circuito nacional francês  

 

Florete feminino 

seniores 

2 quadros de 64 em competições da 

taça do mundo (FIE) ou 1 quadro 

de 64 + Quadro 8 competições do 

circuito espanhol ou quadro de 64 ( 

em competição com mais de 100 

atiradores inscritos) no circuito 

nacional francês 

 

Espada 

Feminina 

seniores 

2 quadros de 64 em competições da 

taça do mundo (FIE) ou 1 quadro 

de 64 + quadro 8 em competições 

do circuito espanhol ou quadro de 

64 no circuito nacional francês 

(desde que tenha mais de 100 

atiradores inscritos) 

 

Espada 

masculina 

seniores 

2 quadros de 32 em competições da 

taça do mundo (FIE) ou 1 quadro 

de 32 + quadro 8 em competições 

do circuito espanhol ou quadro de 

16 no circuito nacional francês 

 

Nota:  

Estes critérios poderão ser revistos se algum/a atleta obtiver classificações relevantes no 

escalão superior (juniores em taças do mundo) 

Em caso de igualdade em termos de resultados entre atiradores, o primeiro critério de 

desempate será o melhor posicionado no ranking mundial ou europeu. 

No caso de nenhum atleta conseguir alcançar os objectivos traçados, caberá à FPE, a 

autorização, ou não, dos atletas na participação nos europeus e mundiais. 

 


