COMUNICADO OFICIAL Nº 17/2020
1 - Calendário de Provas 2020
Com base no progressivo desconfinamento que se observa nos diferentes sectores da sociedade
e antecipando uma eventual autorização de retoma à organização e participação em
competições desportivas, a Direção da Federação Portuguesa de Canoagem, em conformidade
com o anteriormente assumido perante os associados e baseando-se no parecer da Comissão
Técnica Nacional, elaborou uma proposta de Calendário Competitivo Nacional para 2020 que,
tal como anteriormente anunciado, viabiliza a realização dos campeonatos nacionais de cada
uma das disciplinas da modalidade.
Apesar de não sabermos neste momento quais as eventuais restrições e constrangimentos que
poderão ser definidos para futuras competições desportivas ao ar livre, idealizámos um
calendário nacional que terá inicio apenas no mês de julho, proporcionando assim, tal como
tínhamos anteriormente assumido, mais de um mês de prática e treino regular, antes de qualquer
momento competitivo, na maioria dos Clubes nacionais.
A realização de qualquer competição ou a exequibilidade das competições de determinadas
especialidades da Canoagem estarão sempre dependentes das normas e limitações impostas
pela tutela e pela DGS, assumindo a FPC o compromisso de garantir uma adaptabilidade
constante e continua de modo a que essas normas sejam sempre respeitadas, simultaneamente
com a realização do máximo de competições agora apresentadas.
A FPC está a ultimar a validação, junto das entidades competentes, de um manual de
procedimentos de proteção de praticantes desportivos e funcionários, elaborado de acordo com
as orientações do IPDJ e onde se incluem regras comuns e especificas a observar, de acordo
com a especificidade de cada campeonato nacional a realizar.
4 e/ou 5 de julho (1) Camp. Nacional de Maratona

CAR Montemor-o-Velho

11 e/ou 12 de julho (1) Camp. Nacional de Esperanças

CAR Montemor-o-Velho

8 e/ou 9 de agosto (1) Camp. Nacional de Regatas em Linha (Sen. / Jun. / Vet.)

CAR Montemor-o-Velho

15 e/ou 16 de agosto (1) Camp. Nacional de Regatas em Linha (Cad. / Inf. / Ini.)

CAR Montemor-o-Velho

5 e/ou 6 de setembro (1) Campeonato Nacional de Fundo

CAR Montemor-o-Velho

19 e/ou 20 de setembro (1)(2) Campeonato Nacional de Canoagem de Mar
26 e 27 de setembro (2)(3) Campeonato Nacional de Kayak-Polo I

Local a definir
Local a definir

2 e/ou 3 de outubro (1) Final Nacional das Primeiras Pagaiadas
10 ou 11(1) Campeonato Nacional de Esperanças Slalom
14 e 15 de novembro (2) Campeonato Nacional de Slalom
21 e 22 de novembro (2)(3) Campeonato Nacional de Kayak-Polo II

CAR Montemor-o-Velho
CAR Montemor-o-Velho
Local a definir
Local a definir

Observações:


A maior parte das competições será realizada no CAR de Montemor-o-Velho por ser o único
local do país onde é possível garantir condições de acesso de acordo com as exigências de
controlo de salubridade (medição de temperatura, controlo de acessos, limitação de público,
etc.) aliados à localização central e à qualidade do plano de água;



Na presente época desportiva apenas serão realizadas competições em embarcações
monolugar (K1, C1, SS1, OC1, etc.);



Neste momento está ainda em aberto a realização (ou não) do Campeonato do Mundo de
Canoagem de Mar em Portugal, durante o mês de setembro. Com base no que vier a ser
decidido, o Campeonato Nacional de Canoagem de Mar poderá ter uma competição a realizar
durante o mês de julho;

(1) De acordo com as eventuais normas que venham a ser impostas, nomeadamente no que se
refere ao número máximo de atletas permitido em cada regata por categoria, os eventos
poderão ser realizados em 1 ou 2 dias. Pela mesma razão não está excluída a eventual
necessidade de imposição de quotas de inscrição máxima de número de atletas por clube ou
por categoria;
(2) As competições que pela sua especificidade não se podem realizar no CAR de Montemor-oVelho (nomeadamente Canoagem de Mar, Kayak-Polo e Slalom) serão realizadas em local a
designar após consulta junto dos organizadores que originalmente tinham a organização das
competições atribuída;
(3) A realização do Campeonato Nacional de Kayak-Polo está dependente das normas que
venham a ser definidas para a realização de desportos coletivos e/ou de contacto.
As fichas técnicas de cada um dos eventos serão publicadas com um mínimo de 30 dias de
antecedência e cada uma delas será acompanhada do respetivo manual de procedimentos de
acordo com o local e tipo de competição.

2 - Ranking Nacional 2020
No seguimento das limitações impostas à modalidade na presente época e depois de
consultados os associados, a direção da FPC deliberou que não será construído nem publicado
o ranking nacional de Clubes, previsto no ponto 42. do regulamento geral de competições,
mantendo-se para os devidos efeitos o ranking 2019, já divulgado.

3 - Calendário de provas 2021
Foi deliberado pela direção da FPC que no âmbito da elaboração do calendário nacional 2021,
será dada prioridade a todos os organizadores locais que em 2020 se viram impossibilitados de
realizar as competições que lhes foram atribuídas. Apenas nos casos de impossibilidade ou não
intenção de organização de um desses eventos por parte dos organizadores locais, serão
abertas candidaturas a novos locais.
A FPC irá, em breve, iniciar os contatos com todos os organizadores em causa, de forma a
identificar quais os locais que terão candidatura aberta para organizações em 2021.

Porto, 29 de maio de 2020
A Direção

