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Assunto: Desporto para Todos / TP de Precisão 2019
Ex.mo Senhores,
Em maio deste ano efetuamos candidatura ao programa Desporto para Todos do IPDJ e do INR
tendo recebido agora comunicação que o apoio nos foi concedido nas atividades relacionadas
com a Orientação de Precisão e a Orientação Adaptada.
Neste sentido vamos proceder ao apoio nas etapas destas Taças de Portugal em 2018 apoiando
em 250€ (duzentos e cinquenta euros) cada etapa da TP de Adaptada e 600€ (seiscentos euros)
cada etapa da TP de Precisão.
Contamos para 2019 voltar a contar com este apoio pelo que fica desde já definido que a Taça
de Portugal de Orientação de Precisão 2019 contará com o seguinte apoio (para provas em
que o custo de inscrição é o definido no RC):

Parceiros * Partners

1. A FPO apoiará as organizações dos eventos incluídos na TP de Precisão 2019 com 500€
+ 150€ dependente de uma avaliação de qualidade a efetuar pela Comissão de
Precisão – objetivo é apoiar em 650€ cada evento desde que cumpra com critérios
mínimos de qualidade;
2. Eventos com duas etapas o apoio será de 750€ + 250€ de avaliação de qualidade e de
acordo com as condições anteriores;
Neste momento esta competição conta já com 4 etapas para 2019 pelo que são aceites mais
3 etapas, quem pretender organizar deve fazer chegar à FPO a respetiva candidatura quanto
antes.

Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da FPO

António Amador
Parceiros * Partners
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