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Assunto: Inscrições fora de Prazo 

 

Exmos. Senhores, 

 

A FPR e os organizadores locais têm recebido e aceite inscrições fora do prazo regulamentado. Consideramos 

que esta permissão é fundamental para apoiar os clubes que por motivos vários não têm tido capacidade 

para inscreverem todas as suas tripulações até à data limite para tal, descrita no anteprograma. 

 

Contudo, esta flexibilidade tem igualmente gerado insatisfação e reclamações por parte de diversos Clubes, 

em diversos momentos, de que foi exemplo a recente Regata Internacional da Barrinha. 

A FPR considera que esta flexibilidade, que existe exclusivamente para ajudar os clubes e os seus agentes, 

em muito prejudica o seu normal funcionamento e capacidade de resposta. Assim, perante a realidade 

actual e a exagerada quantidade de pedidos de inscrições fora de prazo, a FPR considera imperativo 

regulamentar as condições das inscrições extraordinárias (fora de prazo) com efeitos imediatos, 

nomeadamente: 

 Serão permitidas inscrições fora do prazo regulamentar, doravante designadas por INSCRIÇÕES DE 

ÚLTIMA HORA, em todas as provas organizadas ou co-organizadas pela FPR.  

 Estas inscrições implicam o pagamento de uma TAXA de 50€ por cada embarcação inscrita, 

independentemente da sua categoria, além do valor da inscrição propriamente dita; 

 O pagamento à FPR deverá ser efectuado por transferência bancária no momento de realização do 

pedido.  

 Não serão aceites mais inscrições nos 3 dias anteriores à data da competição. 

 

O objectivo da FPR é, desta forma, dissuadir as recorrentes inscrições irregulares mas permitir que estas 

possam acontecer pontualmente em casos de extrema necessidade. 

 

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional. 

 

mailto:geral@fpremo.pt


 
 

 

 
Federação Portuguesa de Remo – Doca de Santo Amaro – 1350-353 Lisboa – Tel: +351 213 929 840 – E-mail: geral@fpremo.pt 

Gratos pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos. 

 

                O Presidente 

 
            Luís Ahrens Teixeira 
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