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Assunto: Calendários Competitivos
Taça de Portugal Vitalis de Orientação Pedestre 2020
Na sequência da solicitação pelo Clube ADFA de incluir uma nova etapa, no dia 01 de maio
2020 - feriado, na Taça de Portugal Vitalis de Orientação Pedestre em conjunto com o evento
já atribuído dos Campeonatos Nacionais de Distância Longa e de Sprint a realizar a 02 e 03 de
maio sendo aceite essa solicitação passando este evento a ser constituído por 3 etapas, prova
de distância média no dia 01 de maio 6ª feira, e CN de distância Longa e CN Sprint no fim de
semana.
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Na sequência do oficio nº 082 de 4 de novembro para candidatura de um evento para 07 e 08
de março próximo da Taça de Portugal PMS de BTT 2020, e em função das candidaturas
recebidas, foi decidido atribuir este evento ao Club BTT Terras de Loulé.
Na sequência do oficio nº 079 de 10 de outubro há a necessidade de proceder ao fecho de
alguns calendários em termos de organizações.
Taça de Portugal PMS em BTT 2021
Além das provas anteriormente divulgadas para o primeiro semestre há a considerar a prova
em Espanha que conta para o nosso calendário que será nos dias 18 e 19 de setembro. Como
anteriormente divulgado o Campeonato Nacional de Distância Longa será organizado pelo CN
Alvito em Redondo a 09 e 10 de outubro de 2021 ficando assim fechado o calendário de 2021.
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Taça de Portugal de Ori-Trail / Rogaine 2021
Estão definidas 4 provas para o primeiro semestre de 2021 sendo abertas candidaturas a
provas para as datas: 11 de setembro, 23 de outubro e 13 de novembro que devem chegar aos
serviços da FPO até dia 13 de dezembro às 18h
De referir também que a 02 de outubro será o Campeonato Ibérico organizado em Espanha.
Taça de Portugal de Sprint 2020/21
Está ainda em aberto a atribuição de uma prova de Sprint e o CN de Sprint Relay em 2021 cuja
data anteriormente divulgada era 26 de junho de 2021. Esta data fica sobreposta ao EYOC pelo
que passa para 29 de maio este evento para quem pretender concorrer a estas 2 organizações.
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Taça de Portugal de Precisão 2020 e 2021
Continuam abertas candidaturas para esta vertente relembrando que a FPO apoia
financeiramente estas organizações, para 2020 estão já atribuídas as provas: etapa incluída no
POM2020 a 23 de fevereiro, etapa incluída no III Meeting Internacional de Arraiolos a 29 de
fevereiro e outra etapa a 21 de março organizado pelo ADM Ori-Mondego.
Rankings Regionais
Estão abertas candidaturas para eventos a incluir nestes rankings como referido em anterior
oficio. O de pedestre será de janeiro de 2020 a junho de 2021, nas outras vertentes serão
anuais.

Com os melhores cumprimentos,
Parceiros * Partners

O Presidente da FPO
António Amador
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