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O ano de 2020 poderá ter  sido o ano mais conturbado do OCR Nacional  e  Internacional,  com uma
paragem imprevista de toda a atividade desportiva. 

Salvaguardar a saúde de todos era e continua a ser o mais importante, obviamente que o impacto da
pandemia provocada pelo vírus COVID-19, teve forte impacto em todos os Agentes Desportivos, a FPOCR
está a preparar-se para uma retoma progressiva da atividade desportiva.

Sendo  o  OCR,  uma  atividade  desportiva  que  decorre  ao  ar  livre  em  contexto  individual,  pode  ser
considerada uma modalidade de baixo risco. Contudo, a modalidade decorre em locais de acesso livre,
criando uma elevada dependência dos órgãos decisores locais, bem como da autoridade de saúde Local. 

No seguimento do interesse manifestado por alguns promotores filiados na FPOCR, em realizar ainda
este ano os seus eventos, e com a confirmação de realização de alguns desses eventos, a Direção da
FPOCR deliberou em reunião, retomar a Liga OCR Portugal 2020/2021.

É  imperativo  que  todos  os  intervenientes  nos  Eventos  de  OCR,  sigam  as  orientações  específicas
existentes para a organização e participação, adaptadas à realidade COVID-19. Com isto preserva-se a
essência da modalidade dentro das melhores regras sanitárias.

 Brevemente estarão disponíveis no site da FPOCR todas as informações relativas ao regulamento,
calendário e classificações da Liga OCR Portugal 2020/2021;  

 A etapa de Montalegre, realizada pelo promotor Urban Fit em 2020, vai integrar a Liga OCR Por-
tugal 2020/2021, e contar para as respetivas classificações finais;

 O apuramento para o Campeonato da Europa de 2022, será exclusivo das etapas da Liga OCR
Portugal, com os critérios definidos no regulamento de competição da FPOCR.

Esperamos que 2021 seja um ano de retoma gradual  da atividade de OCR, a  responsabilidade pelo
desenvolvimento e crescimento da modalidade é de todos, a FPOCR assume todo o apoio possível aos
diferentes projetos que surjam em torno da modalidade. 

Vivemos o presente, pensando no futuro. 

Saudações desportivas.

A Direção.
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