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Exmo(s) Senhor(es):
Geral
N/Ref.ª: 026-FPO/2020
Data:
2020-06-09
Assunto: Calendários Competitivos
Exmos. Senhores,
Apesar da abertura para a realização de eventos competitivos em modalidades como a nossa,
decidimos adiar os eventos previstos para julho relativos às Taças de Portugal. A atual situação
ainda tem alguns constrangimentos e riscos que no nosso entender não nos permitem ter
asseguradas as condições para a realização de atividades de âmbito nacional como são os
eventos da Taça de Portugal.
No entanto, é nosso entender, que a atual situação já nos permite um retorno à modalidade

Parceiros * Partners

com atividades de âmbito local ou regional (seguindo as normas da DGS e o conjunto de
recomendações que enviamos em ficheiro anexo) de forma a normalizarmos as competições
no inicio de setembro se a evolução continuar no atual caminho, neste sentido a FPO está
disponível para todo o apoio necessário a este tipo de atividades.
A época 2020 da vertente pedestre está definida ser concluída em julho, a atual evolução
permite-nos pensar que será possível organizar nos últimos meses do ano os eventos adiados
nestes últimos meses, nomeadamente os Campeonatos Nacionais, pelo que os respetivos
rankings poderão ainda incluir esses eventos estendendo a época até final de 2020. Sendo que
brevemente irão haver eleições para os órgãos sociais da FPO fica uma decisão neste âmbito
a aguardar por esse momento.
Na sequência de anterior oficio (091-FPO/2019) relativo aos calendários competitivos, ficam
os mesmos fechados para 2021 com a atribuição dos seguintes eventos:
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Taça de Portugal PMS 2021
•

Campeonato Nacional de Distância Longa em Redondo a 09 e 10 de outubro
organizado pelo CN Alvito;
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Taça de Portugal de Rogaine 2021
•
•
•
•

II Ori Trail Rogaine da UCDA a 11 de setembro no Arripiado
Campeonato Ibérico a 02 de outubro organizado pela FEDO
Ori-Trail 2021 a 23 de outubro organizado pelo CAB em Souselas
Ori-Trail do CAAL 2021 a 13 de novembro organizado pelo CAAL em Arruda dos Vinhos

Taça de Portugal de Sprint 20/21
•
•
•

Sprint NAOM a 6 de fevereiro organizado pelo GD4 Caminhos
XXII Grande Prémio do RA4 a 26 de junho organizado pelo COC
Campeonato Nacional de Sprint Relay a 26 de junho incluído no XXII Grande Prémio
do RA4 organizado pelo COC

Para a Taça de Portugal Precisão 2021 – continuam abertas candidaturas para eventos desta
competição
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Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da FPO
António Amador
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