CALENDÁRIO COMPETITIVO 2021 - Jovens
COMPETIÇÃO

MODALIDADE

ETAPA

DATA

DESIGNAÇÃO

LOCAL

OBSERVAÇÕES

DISTÂNCIA

JANEIRO
sexta-feira, 01 janeiro

ano novo

sábado, 02 janeiro
domingo, 03 janeiro
sábado, 09 janeiro
domingo, 10 janeiro
sábado, 16 janeiro
domingo, 17 janeiro
sábado,23 janeiro
domingo, 24 janeiro
sábado, 30 janeiro
domingo, 31 janeiro
FEVEREIRO
sábado, 06 fevereiro
domingo, 07 fevereiro
sábado, 13 fevereiro
domingo, 14 fevereiro
terça-feira, 16 fevereiro
sábado, 20 fevereiro
domingo, 21 fevereiro
domingo, 21 fevereiro
sábado, 27 fevereiro
sábado, 27 fevereiro
campeonato centro norte jovem

duatlo

1

sábado, 27 fevereiro

duatlo jovem de viseu (cancelado)

viseu

btt

Ver RTC

duatlo jovem v. n. cerveira (cancelado)

vila nova de cerveira

btt

Ver RTC

domingo, 28 fevereiro
domingo, 28 fevereiro
MARÇO
campeonato douro norte jovem

duatlo

1

sábado, 06 março
domingo, 07 março
sábado, 06 março
sábado, 13 março
domingo, 14 março
sábado, 13 março
domingo, 14 março
sexta-feira, 19 março

dia dos pais

sábado, 20 março
domingo, 21 março
sábado, 20 março
domingo, 21 março

estafetas mistas

sábado, 27 março
campeonato douro norte jovem

duatlo

2

sábado, 27 março

duatlo jovem de póvoa de lanhoso (cancelado)

póvoa de lanhoso

btt

Ver RTC

sábado, 27 março
domingo, 28 março

horário de verão

ABRIL
sexta-feira, 02 abril

sexta-feira stª

sábado, 03 abril
domingo, 04 abril

páscoa

sábado, 10 abril
domingo, 11 abril
sábado, 10 abril
domingo, 11 abril
domingo, 11 abril
sábado, 17 abril
sábado, 17 abril
domingo, 18 abril
domingo, 18 abril
campeonato douro norte jovem

duatlo

3

sábado, 24 abril

duatlo jovem de paredes (cancelado)

paredes

btt

domingo, 25 abril
domingo, 25 abril

dia da liberdade
MAIO

sábado, 01 maio

dia do trabalhador

domingo, 02 maio

dia das mães

sábado, 08 maio

Ver RTC

sábado, 08 maio
domingo, 09 maio
domingo, 09 maio
campeonato centro norte jovem

aquatlo

2

sábado, 15 maio

aquatlo jovem de oliveira de azeméis (cancelado)

oliveira de azeméis

Ver RTC

duatlo jovem de albergaria-a-velha (cancelado)

albergaria-a-velha

btt

Ver RTC

triatlo jovem de o. hospital (cancelado)
duatlo jovem de matosinhos (cancelado)

oliveira do hospital

btt

Ver RTC

matosinhos

btt

Ver RTC

aquatlo/triatlo jovem de braga (a confirmar)

braga

quinta-feira, 10 junho

Triatlo Jovem de Soure 2021

soure

quinta-feira, 10 junho

Triatlo Jovem de Soure 2021

soure

triatlo jovem de s. j. madeira (cancelado)

s. j. madeira

domingo, 16 maio
domingo, 16 maio
sábado, 22 maio
sábado, 22 maio
campeonato centro norte jovem

duatlo

3

sábado, 22 maio
domingo, 23 maio
sábado, 22 maio

campeonato centro norte jovem
campeonato douro norte jovem

triatlo
duatlo

4
4

domingo, 23 maio
sábado, 29 maio
sábado, 29 maio
sábado, 29 maio
sábado, 29 maio
domingo, 30 maio
JUNHO
terça-feira, 01 junho

campeonato douro norte jovem

aquatlo

5

quinta-feira, 03 junho

dia mundial da criança
corpo de deus

Ver RTC

sábado, 05 junho
sábado, 05 junho
domingo, 06 junho
campeonato nacional jovem de triatlo de clubes por estafetas

Triatlo

troféu triatlo norte jovem de clubes por estafetas

Triatlo

U

Ver RTC
dia de portugal

Ver RTC

sábado, 12 junho
domingo, 13 junho
sábado, 12 junho
sábado, 12 junho
domingo, 13 junho
campeonato centro norte jovem

triatlo

5

sábado, 19 junho

dia de stº antónio
btt

Ver RTC

domingo, 20 junho
sábado, 19 junho
domingo, 20 junho
domingo, 20 junho
quinta-feira, 24 junho

dia de são joão

sábado, 26 junho
domingo, 27 junho
sábado, 26 junho
domingo, 27 junho
terça-feira, 29 junho

dia de são pedro

JULHO
campeonato centro norte jovem

triatlo

6

sábado, 03 julho

triatlo jovem de águeda

águeda

btt

Ver RTC

campeonato douro norte jovem

triatlo

6

domingo, 04 julho

triatlo jovem de v. real

v. real

btt

Ver RTC

sábado, 10 julho
domingo, 11 julho
sábado, 17 julho
domingo, 18 julho
sábado, 17 julho
sábado, 17 julho
domingo, 18 julho
sábado, 24 julho
sábado, 24 julho
domingo, 25 julho

domingo, 25 julho
sábado, 31 julho
AGOSTO
domingo, 01 agosto
campeonato douro norte jovem

triatlo

sábado, 07 agosto

triatlo jovem de vizela (a confirmar)

vizela

btt

Ver RTC

domingo, 08 agosto
sábado, 14 agosto
domingo, 15 agosto

assunção de nossa srª

sábado, 21 agosto
domingo, 22 agosto
sábado, 28 agosto
domingo, 29 agosto
SETEMBRO
sábado, 04 setembro
domingo, 05 setembro
sábado, 04 setembro
domingo, 05 setembro
sábado, 11 setembro

duatlo jovem v. n. cerveira

vila nova de cerveira

btt

Ver RTC

duatlo jovem de vinhais (a confirmar)
triatlo jovem de viseu (a confirmar)

vinhais

btt

Ver RTC

Viseu

implantação da república

Ver RTC

duatlo jovem de o. Azeméis

o. Azeméis

btt

Ver RTC

duatlo jovem de são mamede infesta (a confirmar)

s. m. infesta

btt

Ver RTC

domingo, 12 setembro
domingo, 12 setembro
sábado, 18 setembro
domingo, 19 setembro
domingo, 19 setembro
sábado, 25 setembro
domingo, 25 setembro
domingo, 26 setembro
OUTUBRO
sábado, 02 outubro
domingo, 03 outubro
terça-feira, 05 outubro
sábado, 09 outubro
domingo, 10 outubro
domingo, 10 outubro
sábado, 16 outubro
domingo, 17 outubro
domingo, 17 outubro
sábado, 23 outubro
domingo, 24 outubro
sábado, 23 outubro
domingo, 24 outubro
sábado, 30 outubro
domingo, 31 outubro
sábado, 30 outubro
domingo, 31 outubro
NOVEMBRO
segunda-feira, 01 novembro

dia de todos-os-santos

sábado, 06 novembro
domingo, 07 novembro
sábado, 13 novembro
domingo, 14 novembro
sábado, 20 novembro
domingo, 21 novembro
sábado, 27 novembro
domingo, 28 novembro
DEZEMBRO
quata-feira, 01 dezembro

restauração da independência

sábado, 04 dezembro
domingo, 05 dezembro
quarta-feira, 08 dezembro

imaculada conceição

sábado, 11 dezembro
domingo, 12 dezembro
sábado, 18 dezembro
domingo, 19 dezembro
sábado, 25 dezembro
domingo, 26 dezembro

natal

