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Assunto: Reformulação do Quadros Competitivos Nacionais
Na sequência da auscultação efetuada sobre reformulação dos quadros competitivos nacionais
queremos desde já agradecer o significativo número de sugestões que nos fizeram chegar o
que dá mostra do interesse em reverter a atual situação.
Das propostas recebidas há um conjunto significativo de opiniões coincidentes em alguns
assuntos pelo que iremos proceder à implementação de algumas dessas medidas sendo que
as mais significativas passam por:
•

Criar já em 2019 a Taça de Portugal de Sprint – será constituída pelas provas de sprint
da atual TP pedestre mais 4 a 5 provas – pedido de candidaturas será efetuado
brevemente;

•

Alterar já para 2019 os formatos dos Campeonatos Nacionais Absolutos – em BTT é
substituído por um Campeonato de Mass Start e na pedestre as regras serão alteradas;

•

Introdução da vertente de BTT no Ori-Trail/Rogaine com ranking próprio;

•

Junção do Campeonato Ibérico masculino e feminino em BTT com alternância de
realização em cada um dos países a ter efeito na época 2020;

•

Em termos de rankings a época passa a ser de setembro a agosto – em 2020 teremos
ano de transição;

•

Introdução de 2 campeonatos regionais no continente – terão ranking, mas serão
provas de logística simplificada sendo relevante o mapa e o percurso, realizadas por
categorias, partidas a poderem ser feitas com base start, atribuição de prémios fica ao
critério dos organizadores, foco relevante para os escalões abertos e de formação;

•

Diminuição de provas da TP pedestre para cerca de 1 por mês;

Parceiros * Partners

Sendo que nem todas as medidas são unanimes, vão ao encontro da grande maioria das
opiniões sendo que a sua colocação em pratica depende fundamentalmente do envolvimento
dos Clubes com quem contamos para reverter o caminho para onde a modalidade está a
caminhar.
Parceiros * Partners

Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da FPO
António Amador
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