
 
 

 

 

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO: 

• CLUBES ASSOCIADOS 

• ASSOCIAÇÕES REGIONAIS 

• ANT REMO 

Lisboa, 2016-06-30 Circular Nº 034/16 

 
Assunto: Informação Campeonato Nacional de Velocidade 

 

Exmos. Senhores 

  

Para vossa informação e para maior comodidade de todos durante os próximos Campeonatos 

Nacionais a FPR vem deste modo apresentar algumas informações uteis: 

  

  

·         Reunião de Delegados às 20:00H na sala de Reuniões do CAR 

 

·         Todas as embarcações em competição deverão colocar os autocolantes Jogos Santa 

Casa que a FPR facultará aos clubes, os mesmos estarão disponíveis no secretariado e na 

reunião de delegados 

 

·         Haverá transmissão em direto para a Bola TV, Sábado entre as 9:30 e 

as 10:45H e Domingo entre as 16:00H e as 17:30H 

 

·         O ginásio do CAR estará disponível para os atletas em todos os dias do evento. 

Agradecemos que seja utilizado segundo os padrões comuns de um Centro de Alto 

Rendimento 

 

·         Haverá na zona dos hangares um balcão de secretariado para apoio aos clubes e 

informações básicas. Neste local os clubes deverão informar a FPR sobre quais as 

equipas que venham a necessitar de desdobrar ou de entregar barcos após as suas 

finais. A organização vai proporcionar um “transfer” em barco a motor desde o 

pontão de desembarque até ao podium 

 



 
 

 

 

·         O diretor de prova poderá decidir a qualquer momento a alteração das pistas 

utilizadas em função das condições atmosféricas 

 

·         Durante a pesagem, apenas os atletas chamados pelos árbitros poderão estar dentro 

da Sala, haverá uma balança para teste na parte exterior da mesma 

 

·         A estrada lateral à pista do lado da torre de chegada está totalmente interdita à 

circulação, seja ela pedestre ou por qualquer outro meio. Todos aqueles que desejarem 

acompanhar as provas de bicicleta deverão faze-lo na estrada oposta 

 

·         O Júri de Prova estará no Piso Zero da torre de Chegada 

 

·         As alterações, substituições ou desistências deverão ser apresentadas pelos 

delegados em impresso próprio da FPR disponíveis na reunião de delgados e 

posteriormente no secretariado. Deverão sempre ser indicados os números de 

filiação dos atletas. 

·         Os protestos deverão ser apresentados pelos delegados em impressos próprios, também 

disponíveis no secretariado. Deverão ser entregues no secretariado acompanhados do 

depósito da caução, no valor de 100 euros, em dinheiro, que os fará chegar ao Júri.  

 

·         A entrega de prémios é feita nos mesmos moldes do ano passado. Lembramos que este 

é um momento de valorização do trabalho dos atletas, clubes e dirigentes e como tal deverá 

ser encarado com seriedade e alegria. As entregas de prémios não serão adiadas ou 

alteradas e é da responsabilidade dos clubes garantir a presença dos seus atletas nas 

mesmas 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

              O Presidente 

 

          Luís Ahrens Teixeira 


