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Circular nº 2 – 2020/2021       18-09-2020 

 

Esclarecimento quanto a inscrições e pagamentos  

 

Caros associados,  

Face ao atual cenário  da doença Covid19 e os potenciais obstáculos que poderá 

trazer  ao normal  decurso das competições e pretendendo dar resposta às  várias  

questões quanto aos pagamentos de inscrições e taxas,  lembrando que se mantêm 

todos os descontos anunciados e as faci l idades de pagamentos em prestações, 

v imos esclarecer o seguinte:  

-  No que diz respeito a competições de equipas:  

a)  Se a competição se disputar até à percentagem de 85%, serão devolvidos 

os valores proporcionais à percentagem não disputada;  

b) Caso se atinja aquela percentagem de 85%, não será devolvido qualquer 

valor.  

-  No que diz respeito a competições individuais:  

a) Se não se disputarem 2 ou mais provas/open’s,  serão devolvidos ,  aos 

atletas  que adquir iram “pack’s”  os valores proporcionais à percentagem não 

disputada;  

b) Se apenas não se disputar uma prova/open não será de volvido qualquer 

valor;  

c)  Serão devolvidos todos os valores das inscrições avulsas nas provas não 

disputadas.  

Nota:  Às equipas e at letas que part iciparem nas fases f inais e que usufruírem de 

alojamento nas mesmas, não será fe ita qualquer devolução.   
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Mantendo a noção de que este iníc io de época é muito atípico,  entendemos que 

tenham exist ido muito cepticismo e dúvidas quanto às inscr ições pelo que,  

anunciamos, excepcionalmente o alargamento dos prazos de inscrições em uma 

semana, pelo que os novos prazos l i mite de inscrições será o seguinte:  

-  Conf irmação dos Direitos Desportivos Individuais:  25/09/2020; 

-  Aquis ição de pacotes de Provas Individuais:  2/10/2020; 

-  Inscrição de Equipas:  2/10/2020; 

-  Inscrição nas Taças de Portugal Individuais:  9/10/2020.  

Lembramos novamente que as datas acima indicadas apl icam -se a todas as  

modalidades e que a partir  das datas indicadas todos os dire itos desport ivos serão 

revogados e as equipas e atletas serão excluídos das respetivas divisões.  

Quanto ao iníc io das competições,  nada temos, por enquanto, a alterar e 

mantemos as datas previstas no calendário publicado, no entanto manteremos o 

acompanhamento diár io da evolução da s ituação da pandemia  e procederemos em 

conformidade.  

Reafirma-mos que manteremos uma postura privi legian do a prevenção e segurança,  

mas sem ser demasiado conservadora e  dando igualmente cumprimento ao 

estipulado pelas autor idades governamentais no que à “retoma” das atividades diz  

respeito.  

 

Saudações Desport ivas  

A Direção da FPB  

 


