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A TODOS OS SÓCIOS 
 

 
 
COMUNICADO 03/2021 
 
Cruz Quebrada, 11 de fevereiro de 2021 
 
 

ASSUNTO: Alterações ao Calendário do C.N. de Sala 2020-2021 
 
 
Vem por este meio a Direção da FPTA informar os clubes e agentes desportivos, das datas das restantes Provas 
do C.N. de Sala 2020/2021, para os escalões de juniores e seniores das divisões de Recurvo, Compoud e 
Barebow: 
 
- 7ª Prova do C.N. de Sala (21/02/2021) – CSP (Prime, Viseu); 
- 8ª Prova do C.N. de Sala (28/02/2021) – CSP (Prime, Viseu); 
- 9ª Prova do C.N. de Sala (07/03/2021) – CSP (Prime, Viseu); 
- Final Round do C.N. de Sala (21/03/2021) – ACC – FPTA (Caldas da Rainha) 
 
Após contato com o Ginásio Clube Vilacondense (GCV) que confirmou não poder realizar mais provas de Sala, o 
Centro Social de Prime (CSP) confirmou a disponibilidade para realizar as provas já calendarizadas e, a pedido 
da FPTA, acedeu a realizar mais uma prova no dia 28/02/2021.  
 
Este pedido por parte da FPTA foi feito no sentido de possibilitar que o Calendário Nacional de Sala tivesse o 
maior número de provas possível. Contudo, devido a limitações de datas disponíveis não se irão realizar as 10 
provas habituais. Assim o CN Sala será constituído apenas por 9 provas com base nas quais se fará o 
apuramento para o Final Round de Sala.  
 
Dada a atual situação em relação à pandemia do COVID19, poderão ocorrer alterações que venham a ser 
impostas quer pelas entidades nacionais ou municipais. Em relação às 7ª, 8ª e 9ª provas, a sua realização está 
para já assegurada. 
 
Se houver alguma alteração em relação ao programado a mesma será comunicada logo que possível. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
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