
 

 

 

 

 

 
Comunicado nº 2 / Communiqué nº 2 

 

Assunto: Procedimentos para a confirmação de inscrições na Taça de Portugal XCO Melgaço 

 

Caros Diretores Desportivos, 

No âmbito das restrições pandémicas em que nos encontramos, necessitamos da 

colaboração de TODOS os AGENTES intervenientes neste evento, tais como, atletas, staff das 

equipas, staff da prova, das autoridades e meios de socorro, para que seja cumprido a 

“lotação” máxima de 450 pessoas no evento.   

Neste momento verificamos um elevado nº de inscritos na prova, prevendo-se que 

aumentará de forma significativa nos próximos dias. No sentido de cumprir com os 

regulamentos médico-sanitários no contexto excecional de pandemia e permitir que todos 

os interessados não deixem de poder participar na corrida, somos obrigados a tomar 

algumas medidas a fim de prevenir um cenário de atletas registados acima do previsto pelo 

regulamento e, se assim for, adequar atempadamente o programa desportivo da corrida às 

exigências médico-sanitárias. 

Assim sendo, foram tomadas as seguintes medidas: 

1. Todos os atletas registados na prova ficarão, numa fase inicial, como não-
confirmados no sistema de inscrições (sinalizado a vermelho); 

2. A exceção, serão os corredores estrangeiros que confirmaram o pagamento da 
respetiva inscrição; 

3. Entre os dias 05 e 14 de abril, data de encerramento das inscrições, os clubes 
portugueses deverão confirmar a presença dos seus atletas na sua área na 
plataforma da federação. Os atletas individuais deverão fazê-lo para o e-mail 
mtbevents@fpciclismo.pt; 

4. Qualquer atleta que não tenha confirmado a sua inscrição dentro do prazo 
estabelecido no ponto anterior, será retirado definitivamente da lista de inscritos; 

5. Não haverá possibilidade de novas inscrições nem de confirmações findo o prazo 
estabelecido no ponto 3;  

6. Os atletas que não comparecerem na corrida tendo confirmado a sua inscrição e que 
não apresentem uma justificação válida, serão sujeitos às sansões previstas no 
regulamento; 

 

Mais uma vez contamos com a colaboração de todos no sentido de levarmos a bom 

porto a tão ansiada retoma das competições, de forma tranquila e segura. 
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Subject: Procedures for the confirmation of the registrations for Portugal Cup XCO Melgaço 

 

Dear Team Managers, 

In the context of the pandemic restrictions in which we find ourselves, we need the 

collaboration of ALL AGENTS intervening in this event, such as athletes, team staff, race 

staff, the authorities and means of assistance, so that the maximum “capacity” of 450 

people at the event is fulfilled. 

At this moment we verify a high number of registered riders in the race, which is expected to 

increase significantly in the coming days. In order to comply with medical and health 

regulations in the exceptional context of a pandemic and allow all interested parties to be 

able to participate in the race, we are obliged to take some measures in order to prevent a 

scenario of registered athletes above that foreseen in the regulation and , if so, adjust the 

race program in a timely manner to medical and health requirements. 

 

Therefore, the following measures were taken: 

1. All athletes registered in the race will appear, in an initial phase, as unconfirmed in the 

registration system (signaled in red); 

2. The exception will be foreign riders who have confirmed the payment of the respective 

registration; 

3. Between the 5th and the 14th of April, the closing date for registration, Portuguese teams 

must confirm the presence of their athletes in their area on the national federation 

platform. Individual athletes should do so by e-mail mtbevents@fpciclismo.pt; 

4. Any athlete who has not confirmed his / her registration within the period established in 

the previous point, will be permanently removed from the list of registrants; 

5. There will be no possibility of new registrations or confirmations after the deadline 

established in point 3; 

6. Athletes who do not appear in the race having confirmed their registration and who do 

not present a valid justification, will be subject to the sanctions provided for in the 

regulations; 

 

Once again, we count on the collaboration of all in order to bring to success the longed-for 

resumption of competitions, in a calm and safe way. 

 

UVP-FPC 

BTT 2021 

 


