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Assunto: Cancelamento dos QCN 2020
Exmos Senhores,
Devido ao contexto atual da evolução da Pandemia Covid-19 em Portugal e da evolução das
restrições por parte do Estado e da DGS a Direção da FPO decidiu cancelar todos os eventos
dos quadros competitivos nacionais de 2020, encontrando-se assim encerrada a época de
2020.
A Orientação sendo um desporto individual e praticado maioritariamente em floresta, foi
considerado pela DGS um desporto de baixo risco, como tal podem os clubes, que assim o
entendam organizar atividades locais e de treino, afim de manterem ativa a Modalidade.
Parceiros * Partners

Com o encerramento da Época de 2020, iria realizar-se a habitual Cerimónia de Homenagem
aos atletas e clubes, no atual contexto não será possível decorrer em formato de “Gala” como
a conhecemos. Assim que for possível e dentro das normas, a FPO irá tentar encontrar uma
solução para homenagear os seus aletas e clubes.
Os Rankings 2020 das várias disciplinas encontram-se neste momento encerrados, sendo que
irão contar todas as etapas para o apuramento do Ranking.
A FPO vai procurar o mais rápido possível publicar os Rankings com os ajustamentos
necessários por esta medida extraordinária.
Agradecemos a todos os clubes e atletas, pela disponibilidade na organização dos eventos e
participação nos mesmos, neste contexto de Pandemia.
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