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Comunicado 
 
Viseu, 6 de novembro de 2020 

 

Cancelamento da Maratona de BTT de Castro Daire (3ª Prova do 
Campeonato da Beira Alta de XCM).  
 
Devido à evolução pandémica desfavorável no país, a direção da ARCV decidiu à 
data de hoje não haver condições para a realização da Maratona de BTT de Castro 
Daire, 3ª e última prova pontuável para o Campeonato da Beira Alta de XCM.  
 
A nossa decisão está assente no parecer condicionado emitido pela Exma. Sra. 
Delegada Regional de Saúde, que refere que apesar do evento estar totalmente 
enquadrado com as normas da DGS em vigor no que toca às competições desportivas 
federadas, desaconselha a realização da mesma, transitando o ónus da decisão 
totalmente para a ARCV. 
 
Desta forma, e em plena consciência de que desde a retoma do nosso calendário 
velocipédico, o nosso compromisso sempre foi para com a organização de eventos 
em total segurança, damos como encerrado o calendário de competições regionais 
do ano 2020 da ARCV. 
 
Apelamos a todos os atletas que já haviam pago a inscrição nesta prova, que enviem 
um e-mail para o endereço tesouraria.aciclismoviseu@gmail.com, pedindo a 
devolução do montante pago, fazendo referência ao nº de filiado UVP-FPC e 
respetivo IBAN para efeitos transferência bancária.  
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À Casa do Benfica de Castro Daire, ao Município de Castro Daire, aos Bombeiros 
Voluntários de Farejinhas, à GNR de Castro Daire e à Junta de Freguesia de Almofala, 
agradecemos o apoio que nos foi dado nesta tomada de decisão.  
 
Conforme adiantámos no comunicado de 3 de novembro de 2020, e em 
conformidade com o ponto 12.3 do Regulamento do Campeonato da Beira Alta de 
XCM 2020, informamos que para ranking final da competição serão considerados os 
resultados apurados após a realização da 2ª prova. 
 
Na impossibilidade da realização de cerimónia protocolar para encerramento formal 
da competição, a entrega dos troféus e respetivas camisolas de Campeão da Beira 
Alta de XCM será feita via correio postal para a morada dos atletas a consagrar. 
Adiantamos que o mesmo procedimento será transversal nas consagrações do 
Campeonato da Beira Alta de Meia Maratona CPT. 
 
As competições regionais da ARCV regressam de novo em 2021! 
 
 

       
             Pela direção da ARCV 

  Pedro Martins 
(Presidente) 
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