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2019-11-29
Assunto: Renovação de filiação
Devido ao processo eleitoral e respetivo calendário já divulgado torna-se necessário proceder
durante o mês de dezembro às renovações para 2020 para que todos os Atletas que o
pretenderem possam participar nesse ato.
Com a alteração do ranking pedestre de 2020 para semestral e o 2020/2021 ajustado ao
calendário escolar o formulário de filiação para 2020 sofre algumas alterações.
O formulário foi alterado para permitir dar resposta a esta situação sendo que no seu
preenchimento deve ser tido em atenção:
Parceiros * Partners

•

Selecionar o escalão de competição no ranking 2020 das Taças pedestre. Este escalão
deve ter em atenção a idade do atleta a 31 de dezembro de 2020;

•

Selecionar o escalão de competição no ranking 2020/21 das Taças pedestre. Este
escalão deve ter em atenção a idade do atleta a 31 de dezembro de 2021;

•

Selecionar a categoria pretendida para competir nos rankings regionais;

O processo em si continua como em 2019 e de acordo com o divulgado no oficio nº 003 de
2019.
Os custos de filiação e seguro mantêm-se para já os mesmos, estamos em negociação ao nível
dos seguros para Atletas federados, caso o valor venha a ser alterado será o mesmo
comunicado e refletido nas filiações
Com os melhores cumprimentos,
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O Presidente da FPO

António Amador
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