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Assunto: Calendários Regionais
Como já divulgado teremos em 2020 o inicio dos calendários regionais no continente que
nesta primeira fase serão constituídos por um a norte e outro a sul em que estes primeiros
rankings irão incluir as provas de 2020 e do primeiro semestre de 2021.
Sendo o objetivo destes eventos principalmente a divulgação e uma maior oferta da prática
da modalidade devem estes eventos ter uma logística simples – o importante são os
percursos, ficando à decisão dos organizadores a entrega ou não de prémios.
Como forma de dinamizar estes eventos a FPO irá implementar alguns apoios para por um
lado incentivar a participar e por outro garantir algum apoio a quem organiza:
Parceiros * Partners

•

O empréstimo do sistema de gestão de provas (estações e SI’s) está isenta de custo,
perda ou deterioração de qualquer equipamento a organização suporta o custo
correspondente;

•

A FPO irá assegurar o valor de inscrição de todos os jovens classificados que tenham
a sua situação regularizada na FPO na data do evento – no final do ano civil
reembolsa os Clubes desses jovens como atualmente faz com os eventos de BTT;

Podem os Clubes concorrer a estas organizações incentivando-se que as provas organizadas
ao nível do desporto escolar possam ser incluídas nestes rankings.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da FPO
Parceiros * Partners

António Amador
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