
 

 

 

Regras para Definição e Atribuição de Vagas em Men Super Elite (MSE) 

 

1) Definição do número de vagas para MSE e Wild cards 
a) Existem 100 vagas para MSE; 
b) As últimas posições das 100 serão para Wild cards, até um máximo de 5; 
c) Se o total de inscrições em Homens Elite ultrapassar as 200, o número de vagas para 

MSE será metade desse total. 
 

2) Atribuição de vagas em MSE 
a) Os atletas que participam na etapa de WRE têm prioridade no acesso a MSE; 
b) As vagas são atribuídas com base no Ranking IOF a 3 de Fevereiro de 2020; 
c) Ao atleta com melhor posição no ranking IOF e que participe no WRE é atribuída a 1ª 

vaga em MSE e assim sucessivamente até terminarem os atletas com inscrição na 
etapa de WRE ou as vagas em MSE; 

d) A primeira vaga disponível depois de atribuídas todas as vagas a atletas com 
participação na etapa de WRE é atribuída ao atleta sem participação na etapa de WRE 
com melhor ranking IOF e assim sucessivamente; 

e) Preenchidas as vagas em MSE, é atribuido o escalão ME aos restantes atletas, 
ordenados pelo Ranking IOF como em MSE. 
 

3) Atribuição de Wild cards 
a) O atleta que pretenda um Wild card tem que enviar o pedido por email para 

entries@pom.pt até às 24h de 3 de Fevereiro de 2019; 
b) No email, o atleta deve fornecer todos os dados necessários a validar as condições de 

c) e d); 
c) O Wild card é atribuido se verificar uma das condições i) ou ii) e verificar d): 

i) Resultado no Top 10 numa prova de Campeonato do Mundo desde 2014; 
ii) Resultado no Top 5 numa prova de Taça do Mundo desde 2014. 

d) Apresentar resultados relevantes em eventos oficiais no último ano; 
e) Os 5 Wild cards são atribuídos por ordem de chegada do pedido ao email 

entries@pom.pt, validados pela organização e aprovados pelo Supervisor IOF; 
f) Não haverá lugar à atribuição de mais Wild cards uma vez preenchidas as 5 vagas 

disponibilizadas. 

 

 


