COMUNICADO 20210107
Cancelamento do Masters 2020 e Adiamento do Campeonato Nacional de
Veteranos
Em virtude das medidas anunciadas hoje pelo governo e do aumento de restrições que se
prevêem para os primeiros meses de 2021, vem esta Federação comunicar as suas decisões
quanto ao Masters 2020 e ao Campeonato Nacional de Veteranos 2020.

Temos pautado a nossa actuação com o maior esforço possível de forma a realizar todas as
provas do Calendário Nacional, desde que cumprindo com a legislação vigente e respectivas
medidas de saúde da DGS.
Consideramos que conseguimos ir muito mais longe que outras modalidades que
infelizmente viram a sua actividade muito reduzida por imposição da lei, que resulta da
avaliação por parte do governo relativamente ao risco de transmissão do COVID-19.

Esperançosos de que com muito esforço conseguiremos iniciar o Calendário de provas 2021
no primeiro fim de semana de Março, e num período prévio que se avizinha com muitas
restrições, sobretudo para provas que implicam deslocações entre concelhos como são as de
âmbito nacional, temos de ter em conta o local onde se realizam as provas e as condições
necessárias para tal, bem como o número de campos e horas de jogo que determinam se as
provas são exequíveis ou não.

Uma vez que são determinantes o número de campos e a disponibilidade de diversos clubes
em vários fins de semana, bem como as zonas que venham a estar com risco moderado ou
elevado, e na impossibilidade de garantir todas as condições de saúde, não temos outra opção
senão cancelar o Masters 2020 em todas as categorias e escalões.

Relativamente ao Campeonato Nacional de Veteranos, e porque conseguimos realizar os
Campeonatos Nacionais de Jovens e Absolutos em 2020, vamos fazer um último esforço para
ver se é possível termos Campeões Nacionais em todos os escalões. Assim sendo, o
Campeonato Nacional de Veteranos 2020 fica adiado para 19 a 22 de Fevereiro.
Se nessa data não conseguirmos realizar a prova, por força das medidas sanitárias da DGS e
da lei vigente, seremos então forçados a cancelar a prova definitivamente. No dia 8 de
Fevereiro anunciaremos o local o Clube onde será organizado o Campeonato.
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