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Circular Nº011/15

Assunto: Campeonato Nacional de Fundo
Exmos. Senhores,
Ao calendarizar o CN de Fundo a FPR teve presente o objectivo de realizar essa prova o mais
tarde possível durante o mês de Março, mas antes do dia 20, dado que nesse dia se iniciam as
férias da Páscoa e alguns alunos partem para as suas viagens de finalistas.
Por essa razão a FPR optou por agendar aquela regata para 14 de Março, a cuja organização
apenas concorreu o CNIDH propondo a pista de Melres. Ora, acontece que nesse mesmo fim-desemana e local a FP Canoagem tem agendada a organização de um campeonato nacional, o que
inviabiliza a realização do CN Fundo de remo naquele local naquela data.
Como tal, a Direcção da FPR entendeu antecipar em uma semana a referida prova, já que o
adiamento para 21 colidia com o plano de preparação da Equipa Nacional, além da questão
levantada anteriormente.
No entanto, a antecipação para o dia 7 de Março levanta problemas a vários clubes (tendo em
conta a calendarização de treinos e deslocações que fizeram em Outubro, aquando da divulgação
do calendário nacional), prejudicando ainda a participação nacional no evento que o VRL levará a
efeito no fim-de-semana anterior.
Assim, ponderadas as várias alternativas e auscultados os principais interessados, a Direcção da
FPR decidiu:

•

Que o CN de Fundo terá lugar no dia 14 de Março, data originalmente prevista no
calendário nacional 2014/15;

•

A organização será da responsabilidade da FPR, podendo os clubes e AR’s apresentar
propostas de organização até ao dia 7 de Fevereiro, se o pretenderem;

•

Sendo a prova organizada pela FPR, o local da prova será divulgado em breve, depois de
estudadas as condições de acesso à água e envolvente da Barragem de Bagaúste
(Régua), Caldas de Aregos e Barragem da Aguieira (Senhora da Ribeira).

Desde já apresentamos as nossas desculpas por estas alterações, especialmente ao Clube Naval
Infante D. Henrique, ao qual a FPR fica reconhecida pela disponibilidade demonstrada para a
organização deste Campeonato.
Com os nossos melhores cumprimentos

Luís Maricato
Vice-Presidente

