Anexo I - Taxas para Época (ao Regulamento de Competições 2018)
1. Taxas de inscrição na FPO
Tipo de filiação

Praticante de
Competição

Nível etário

Taxa de
inscrição e
renovação

Observações

Jovens (até 20 anos)

13,50€

Adultos inscritos por clube

13,50€

Adulto inscritos
individualmente

42,00€

Apoio de 50% da FPO na inscrição inicial e isenção da taxa de
transferência

10,00€

Esta taxa não acumula com a taxa de praticante de competição
Apoio de 50% da FPO

Outros agentes
Clubes

-

75,00€

Transferências

-

16,00€

Taxa de reinscrição

Jovens e Adultos

7,50€

Apoio de 100% da FPO

Permite a atletas que não renovaram por mais de 5 anos, a recuperação
do número de inscrição; Acumula com a taxa de renovação.

2. Taxas MÁXIMAS de inscrição por percurso
Tipo de filiação

Praticante federado
Com renovação e EMD
válido, conforme n.º 5
do art.º 4.º

Nível etário

Desporto Escolar

Observações
Aplicável nas provas da TP Pedestre: por cada atleta o
clube organizador contribui com 0,50€ para a FPO.

CiNU e CiNE

Elite

7,00€

Adulto (exceto Elite)

6,00€

5,00€

Jovem (até 20 anos)

3,00€

2,50€

5,00€

11,00€

Por cada atleta o clube organizador contribui com
1,50€ para a FPO.

7,00€

10,00€

Por cada atleta o clube organizador contribui com
1,00€ para a FPO.

4,00€

Não Federado em
Escalão Aberto

6,00€

Isenção de aluguer de SI e a Taxa de seguro suportado
pela FPO.

3,00€

Jovem (até 20 anos)

5,00€

Jovens

1,50€

Restantes Praticantes Elite
Aplicável nas provas da
TP Pedestre.
Inclui Taxa do seguro de
acidentes pessoais;
Obrigatório fornecer o
número do BI/Cartão
Cidadão/Passaporte.

Provas TP

Adulto (exceto Elite)

4,00€
Isenção de aluguer de SI e da taxa de seguro, desde
que enquadrados pelos docentes, sendo obrigatória
apresentação de comprovativo do Seguro Escolar,
passado pelo Estabelecimento de Ensino.

1,50€

a) Clubes organizadores podem adicionar prazos complementares mais curtos com penalização nas taxas de inscrição até 50%.
b) Sugere-se a aplicação, nos escalões de formação e Fácil curto, de um preço 1,00€ inferior aos estipulados para os restantes
escalões, embora por simplificação, o preço máximo destes escalões seja idêntico aos dos escalões extra Elite.
c) É permitido aos clubes organizadores implementarem uma taxa para alterações (mudanças de escalão, troca de SICard, etc.)
ou anulação de inscrição de última hora (realizadas após o 12.º dia) até um limite de 2 euros por alteração/anulação, desde que
previamente divulgado nas informações do evento.

3. Seguro Desportivo
Tipo de filiação

Nível etário

Praticante de
Competição

Adulto
Jovem (até 20 anos)

Taxa de seguro

6,83€/ano
6,83€/ano

Observações

Apoio de 100% da FPO

4. Aluguer do SICard (cartão SPORTident)
Aos participantes em escalões de competição e formação que necessitem de alugar SICard é cobrada taxa
de 1,00€ por dia. Nos escalões abertos não é cobrada qualquer taxa adicional. Para todos, a não devolução
do SICard implica o pagamento de 30,00€ ou 37,50€, dependendo do modelo do SICard.

