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III ORI-TRAIL DE GRÂNDOLA  

Taça de Portugal de Ori-Trail / Rogaine 
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 APRESENTAÇÃO 
 
O Clube da Natureza de Alvito (CN Alvito), em parceria com o Município de Grândola e o apoio 
da União de Freguesias de Grândola e Santa Margarida da Serra e do NOA, volta a Grândola 
para organizar uma prova de Orientação, neste caso da Taça Nacional de Ori-Trail / Rogaine, bem 
como uma prova em escalões abertos com o mesmo formato dos escalões de competição e uma 
prova de promoção, aberta a todos – a prova “À Descoberta de Grândola”, em que haverá uma 
classificação especial para as famílias. 
 
O desafio e a aventura para as equipas participantes desenrolar-se-ão no montado que felizmente 
persiste num extraordinário cenário natural, verdadeiro paraíso para os desportos de natureza, assim 
como na bonita Vila de Grândola.  
 
A concentração será no Parque de Feiras e Exposições, em Grândola. A arena (incluindo as partidas 
e as chegadas) será aí instalada. Os pontos de controlo estarão disseminados pelas encostas da 
Serra de Grândola e pela Vila de Grândola. O mapa corresponde à junção de vários mapas anteriores 
e de zonas novas, criando assim novos desafios aos participantes. 
 
O evento destina-se à participação de atletas federados na FPO, mas também aos não federados, 
em ambas as vertentes, pedestre e de BTT. Esta é uma atividade em que todos podem participar 
desde que pelo menos um elemento de cada equipa domine técnicas básicas de navegação no 
terreno e possa conduzir a equipa nesta aventura. 
 
Haverá duas provas, uma de 4 horas e uma de 2 horas, sendo esta última uma prova de promoção, 
menos exigente técnica e fisicamente e acessível a todos, a prova “À Descoberta de Grândola”. A 
prova de 4 horas, tanto na vertente pedestre como na de BTT, destina-se a escalões de competição 
e a escalões abertos em formato de competição. No final, haverá um lanche a anteceder a cerimónia 
de entrega de prémios. 
 
Será permitida a participação de atletas individuais, mas apenas extracompetição, oferecendo assim 
a possibilidade de treinos de orientação pedestre ou BTT em formato longo, de 2 ou 4 horas. 
 
Bem-vindos, mais uma vez, a Grândola! 
 
O que é o Ori-Trail / Rogaine? 
 
O Ori-Trail / Rogaine é uma disciplina de orientação destinada a equipas de 2 a 5 elementos. Há 2 
tipos de equipas: equipas pedestres e equipas de BTT. Cada equipa tem de se orientar no terreno 
com recurso a um mapa e, eventualmente, uma bússola – não é admitido qualquer outro tipo de 
ajuda à navegação. 
 
O objetivo é conseguir o maior número possível de pontos dentro de um tempo definido. Estes pontos 
são obtidos através da passagem em postos de controlo que estão marcados num mapa próprio – 
um mapa de orientação. 
 
Os postos de controlo dão um número de pontos diferente, de 2 a 10, em função da sua dificuldade 
física e/ou técnica. Cada posto de controlo tem um número começado por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9 e 10. 
Os pontos começados por 2 dão 2 pontos, os começados por 3 dão 3 pontos e assim por diante. 
 
A escolha do itinerário é livre e definida por cada equipa. O mapa é entregue 15 minutos antes da 
prova ter início, de forma a possibilitar às equipas analisarem o mapa e definirem o percurso que 
achem adequado em função da estratégia escolhida. 
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O conjunto de postos de controlo disponível é muito grande, pelo que em princípio não será possível 
realizá-los todos no tempo da prova, obrigando assim cada equipa a definir a melhor estratégia para 
conseguir o maior número possível de pontos. 
 
A passagem pelos postos de controlo é verificada através de um sistema eletrónico próprio, chamado 
SportIdent. Cada participante leva, além do mapa, um chip de controlo eletrónico (a organização 
empresta a quem não tiver).  
 
Os postos de controlo têm um número e estão assinalados por uma “baliza” laranja e branca. No 
posto de controlo existe uma unidade de leitura do chip e um alicate para caso de falha do sistema 
SportIdent. 
 
Cada membro da equipa tem de inserir o chip na unidade de leitura do respetivo ponto de controlo 
(demora cerca de 1 segundo até se ouvir um bip). O tempo máximo que cada equipa tem para realizar 
este processo é 1 minuto – se este tempo for ultrapassado, os pontos desse posto de controlo não 
contam. À chegada, os dados dos chips são lidos para verificar quantos pontos é que a equipa 
conseguiu acumular. 
 
Em caso de falha do sistema SportIdent, os postos de controlo têm um alicate, que serve para picotar 
um dos quadrados que há no mapa para esse efeito. 
 
 

 

 
Como “picar” o posto de controlo – 
inserir o chip na unidade de leitura: 

 

 
Todos os membros da 
equipa têm de “picar” o 
ponto, um de cada vez. 
Lembrem-se de que só 
têm 1 minuto para todos 
“picarem”! 
 

 

 
Posto de controlo (baliza) 
com unidade de leitura do 
SportIdent e alicate. 

 
Se o sistema falhar, utiliza-se o alicate 
para picar o mapa, num dos quadrados 
próprios. 

 
 
 
A prova tem de ser terminada no tempo , que é de 4 horas para os escalões de competição e os 
escalões abertos em formato de competição e 2 horas para os participantes na prova “À Descoberta 
de Grândola”. Caso não seja cumprido o tempo , é descontado 1 ponto por cada minuto passado. 
Após 30 minutos do tempo, a equipa é desclassificada. 
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 MATERIAL OBRIGATÓRIO 
 
Material obrigatório por participante 
 
- SportIdent 
- Comida e água suficientes para a duração da prova 
- Dorsal fornecido pela organização 
 
Material obrigatório por equipa (todas as equipas) 
 
- Telemóvel 
 
Material aconselhável por equipa (escalões de competição e escalões abertos em formato de 
competição) 
 
Uma bússola, kit de primeiros socorros, uma lanterna, um apito e uma manta de sobrevivência. 
 
Bem-vindos a Grândola! 
 
 

 PROGRAMA 
 
 
22 de novembro de 2019 – até às 24 horas  
– Data limite das inscrições com preços preferenciais 
 
25 de novembro de 2019  – até às 24 horas 
–  Data limite das inscrições para os escalões de competição e para as inscrições “online” (sistema 
Oasis). 
 
27 de novembro de 2019  – até às 24 horas 
–  Data limite para as inscrições por e-mail para os escalões abertos em formato de competição e 
para a prova à “Descoberta de Grândola. 
 
30 de novembro de 2019 – até às 10h00 
– Data limite das inscrições para os escalões abertos em formato de competição, sujeito à 
disponibilidade de mapas. 
 
30 de novembro de 2019 – até às 12h00 
–  Data limite para inscrições na prova “À Descoberta de Grândola”, sujeito à disponibilidade de 
mapas.   
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30 de novembro de 2019 – sábado  
 
09h00 Abertura do Secretariado – Parque de Feiras e Exposições 
 
Prova de BTT (escalões de competição, escalão aberto em formato de competição e 
individuais extracompetição) 
 
10h30 -  Controlo de partida e briefing para a prova de BTT – Parque de Feiras e Exposições 
10h45 - Entrega de mapas para a prova de BTT – Parque de Feiras e Exposições 
11h00 -  Partida da Prova de BTT, competição, escalão aberto em formato de competição e 

individuais extracompetição 
15h00 -  Limite de chegada da prova de BTT sem penalização 
15h30 -  Limite de chegada da prova de BTT 
 
 
Prova pedestre (escalões de competição, escalão aberto em formato de competição e 
individuais extracompetição) 
 
11h05 -  Controlo de partida e briefing para a prova pedestre – Parque de Feiras e 

Exposições 
11h20 - Entrega de mapas para a prova pedestre – Parque de Feiras e Exposições 
11h35 -  Partida da prova pedestre, competição, escalão aberto em formato de competição e 

individuais extracompetição 
15h35 -  Limite de chegada da prova pedestre sem penalização 
16h05 -  Limite de chegada da prova pedestre 
 
 
Prova “À Descoberta de Grândola”, incluindo individuais extracompetição (pedestre e BTT) 
 
12h45 -  Controlo de partida e briefing para a prova “À Descoberta de Grândola” – Parque de 

Feiras e Exposições 
13h00 - Entrega de mapas para a prova “À Descoberta de Grândola” – Parque de Feiras e 

Exposições 
13h15 -  Partida da prova “À Descoberta de Grândola”, pedestre e BTT 
15h15 -  Limite de chegada da prova “À Descoberta de Grândola” sem penalização 
15h45 -  Limite de chegada da prova “À Descoberta de Grândola” 
 
16h30 - Lanche, cerimónia de encerramento e entrega de prémios no Parque de Feiras e 

Exposições. 
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 PARTICIPANTES 
 
Escalões de Competição / Pedestre 
 

A Absoluta Masculina - HE Sem limite de idade 

B Absoluta Feminina - DE Sem limite de idade 

C Absoluta Mista – MXE Sem limite de idade 

D Veteranos Masculino - H40 Ter 40 anos ou mais 

E Veteranos Feminino - D40 Ter 40 anos ou mais 

F Veteranos Misto - MX40 Ter 40 anos ou mais 

G Superveteranos Masculino - H55 Ter 55 anos ou mais 

H Superveteranos Feminino - D55 Ter 55 anos ou mais 

I Superveteranos Misto - MX55 Ter 55 anos ou mais 

J Júnior Masculino - H20 Ter 20 anos ou menos 

K Júnior Feminino - D20 Ter 20 anos ou menos 

L Júnior Misto - MX20 Ter 20 anos ou menos 

 
Em função da idade de cada um dos seus elementos à data de 31 de dezembro do ano da época 
desportiva, o escalão da equipa é definido da seguinte forma: 
 
a.  equipa em que um dos elementos tem menos de 40 e mais de 20 anos - a equipa é do escalão 

absoluto; 
b.  equipa só com veteranos - a equipa é do escalão correspondente ao elemento mais novo; 
c.  equipa só com jovens (20 anos ou menos) - a equipa é do escalão júnior; 
d.  equipa com jovens e veteranos - a equipa é do escalão absoluto. 
 
Escalões de Competição / BTT  
 

A Sénior Masculina – HE BTT Sem limite de idade 

B Sénior Feminina – DE BTT Sem limite de idade 

C Absoluta Mista – MXE BTT Sem limite de idade 

D Veteranos I Masculino - H40 BTT Ter 40 anos ou mais 

E Veteranos I Feminino - D40 BTT Ter 40 anos ou mais 

F Veteranos II Masculino - H55 BTT Ter 55 anos ou mais 

G Veteranos II Feminino - D55 BTT Ter 55 anos ou mais 

H Júnior Masculino - H20 BTT Ter 20 anos ou menos 

I Júnior Feminino - D20 BTT Ter 20 anos ou menos 

 
Em função da idade de cada um dos seus elementos à data de 31 de dezembro do ano da época 
desportiva, o escalão da equipa é definido da seguinte forma: 
 
a.  equipa em que um dos elementos tem menos de 40 e mais de 20 anos - a equipa é do 

escalão sénior; 
b.  equipa só com veteranos - a equipa é do escalão correspondente ao elemento mais novo; 
c.  equipa só com jovens (20 anos ou menos) - a equipa é do escalão júnior; 
d.  equipa com jovens e veteranos - a equipa é do escalão sénior 
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Escalões abertos (pedestre e BTT) em formato de competição e individuais extracompetição 
(pedestre e BTT): sem restrições etárias. 
 

OP Open Pedestre Sem restrições etárias 

XP4 Individuais pedestre extracompetição Sem restrições etárias 

OB Open BTT Sem restrições etárias 

XB4 Individuais BTT extracompetição Sem restrições etárias 

 
 
Escalões da prova “À Descoberta de Grândola” / Pedestre e BTT  
 

A Geral pedestre Sem restrições etárias 

B Famílias pedestre Sem restrições etárias 

XP2 Individuais extracompetição Sem restrições etárias 

C Geral BTT Sem restrições etárias 

D Famílias BTT Sem restrições etárias 

XB2 Individuais extracompetição Sem restrições etárias 

 
No escalão “Famílias”, as equipas têm de ser compostas exclusivamente por membros da mesma 
família, o que engloba os familiares na linha direta (ascendentes e descendentes) e na linha colateral 
até ao segundo grau (tios, primos, segundos primos), incluindo os graus de parentesco por afinidade 
(sogro, genro, etc.). 
 
 

 INSCRIÇÕES 
 
As inscrições em escalões de competição efetuadas até às 24 horas de 22 de novembro de 2019 
têm um preço preferencial, sofrendo agravamento após essa data. As inscrições para os escalões 
de competição, bem como as alterações ou cancelamentos, terminam às 24 horas de dia 25 de 
novembro de 2019. 
 
Após este prazo, só serão aceites inscrições para escalões abertos, para individuais extracompetição 
e para a prova “À Descoberta de Grândola” de acordo com  os prazos referidos no programa. 
 
As inscrições em escalões de competição têm de ser efetuadas obrigatoriamente através do sistema 
Oasis. A inscrição de equipas compostas exclusivamente por federados na  prova “À Descoberta de 
Grândola” também tem de ser efetuada obrigatoriamente através do sistema Oasis. 
 
A inscrição das equipas em escalões abertos em formato de competição deve ser efetuada 
preferencialmente através do sistema Oasis (http://www.orioasis.pt/oasis/start.php), mas também 
pode ser efetuada por e-mail para o seguinte endereço: eventos.cnalvito@gmail.com. 
 
A inscrição das equipas na prova “À Descoberta de Grândola” pode ser feita através do sistema 
Oasis (provas de promoção) ou por e-mail para o seguinte endereço: eventos.cnalvito@gmail.com. 
Para esta inscrição, tem de ser indicado o nome escolhido para a equipa, o número de telemóvel do 
responsável pela equipa, bem como as seguintes informações relativas a cada membro da equipa: 
nome completo, n.º de identificação (cartão de cidadão ou passaporte) e data de nascimento. Estas 
informações são obrigatórias e destinam-se ao seguro da prova. No caso de inscrições no escalão 
Família, é necessário indicar também o grau de parentesco dos vários elementos. 
 
A inscrição de individuais extracompetição federados tem de ser feita obrigatoriamente através do 
sistema Oasis (inscrição “normal”, basta não indicar equipa). A inscrição de individuais não federados 
também deve ser feita preferencialmente através do sistema Oasis, mas pode também ser efetuada 
por e-mail para eventos.cnalvito@gmail.com. Para esta inscrição, tem de ser indicado o nome 

http://www.orioasis.pt/oasis/start.php
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completo, o n.º de identificação (cartão de cidadão ou passaporte) e a data de nascimento. Estas 
informações são obrigatórias e destinam-se ao seguro desportivo. Tem ainda de ser indicado o 
número de telemóvel que irá ser utilizado durante a prova.  
 
Para os menores não acompanhados por um encarregado de educação, é obrigatório fornecer uma 
autorização (modelo em anexo a este Boletim). 
 
 

  VIA FALCÃO E VIA GALINHOLA NO SECRETARIADO 
 
O evento será organizado de acordo com princípios de responsabilidade ambiental e social, pelo 
que, entre outros aspetos, se irá reduzir a utilização de processos em papel ao estritamente 
necessário. 
 
Em consequência, haverá duas vias de Secretariado: uma via rápida, a “Via Falcão”1, e uma via 
lenta, a “Via Galinhola”2.  Para aceder à Via Falcão, é necessário pagar as inscrições e restantes 
taxas no máximo 2 dias úteis antes do primeiro dia de prova, ou seja, até às 24h00 de 27 de 
novembro de 2019, e enviar prova inequívoca desse pagamento e o correspondente nome da equipa 
e número de contribuinte (NIF ou NIPC) para efeitos de emissão de recibo para o e-mail 
eventos.cnalvito@gmail.com, sendo os recibos emitidos em formato eletrónico e enviados por e-mail 
para o clube/participante. 
 
Todos os clubes/participantes que procedam desta forma acedem à Via Falcão, onde lhes serão 
entregues os dorsais, chips, fichas para o lanche e restante material relevante. O número de chip 
atribuído a cada participante será indicado nas listagens de partidas divulgadas eletronicamente e 
afixadas junto ao Secretariado, não sendo entregue nenhuma listagem específica. Da mesma forma, 
não serão entregues envelopes nem listagens de pagamentos aos aderentes à Via Falcão, uma vez 
que todo o processo de inscrição, pagamento e emissão de recibo será processado antecipadamente 
e em formato eletrónico. 
 
Todos os clubes/participantes que não cumpram as condições de acesso à Via Falcão, terão de fazer 
o Secretariado através da Via Galinhola, onde deverão proceder ao pagamento e/ou entrega do 
comprovativo de pagamento relevante e fornecer os elementos necessários para emissão do recibo, 
através do preenchimento de um formulário próprio. Os recibos serão emitidos exclusivamente em 
formato eletrónico e enviados por e-mail ao clube/participante. Se as condições o permitirem, serão 
emitidos e enviados imediatamente; caso contrário, serão emitidos e enviados posteriormente por e-
mail. 
 
Todas as inscrições presenciais têm de ser feitas na Via Galinhola. 
  

 
1 O falcão peregrino é o pássaro mais rápido do mundo, conseguindo atingir velocidades de 389 km/h em voo picado. 
2 A galinhola é o pássaro que consegue atingir a menor velocidade de voo, apenas 8km/h nos voos que fazem parte dos 
rituais de acasalamento. 
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 TAXAS DE INSCRIÇÃO 
 
 

 Nível etário Até às 24h de 22 de 
novembro (€) 

Depois 
(€) 

Praticante federado FPO e FEDO – 
preço por pessoa* 

Adulto 9,00  10,00  

Jovem (até 20 anos)  7,50 7,50  

Não federados * Adulto 10,00  10,00 

Jovem (até 20 anos) 5,00  5,00 

Prova de promoção “À Descoberta de 
Grândola” – preço por equipa** 

- 10,00 10,00  

Individuais extracompetição - 10,00 10,00 

Residentes no concelho de Grândola Desconto de 50% sobre o preço da inscrição de não 
federados, isto é €5,00 por pessoa. Não aplicável às 
inscrições de equipas na prova “À Descoberta de 
Grândola”. 

 
* Os valores indicados (incluem o Seguro Desportivo. 
** Este preço só dá direito a 2 mapas e 2 lanches por equipa. Caso a equipa pretenda levar mais mapas e ter mais lanches, 
deve avisar a organização. Cada mapa suplementar tem um custo de 2€ e cada lanche suplementar tem o custo de €4 ou 
€5, consoante for pedido até às 24h do dia 18 de novembro ou após essa data. 
 

Outras taxas Até às 24h de 22 de 
novembro 

Depois 

Alterações (escalões, chips, outras), cada - 2 € 

Lanches suplementares €4 €5 

Solo duro* 1 € 1 € 

Bolo caseiro confecionado pela CERCI de 
Grândola** 

Ver Anexo 2 não aplicável 

 
* A disponibilização de solo duro está sujeita a contacto prévio com a organização até às 24 horas 
do dia 22 de novembro. 
 
** Os bolos serão confecionados pelos monitores e utentes da CERCI de Grândola, nas Atividades 
de Vida Diária. Todo o dinheiro recebido será entregue à CERCI de Grândola. Convidamos todos a 
associarem-se a esta iniciativa! Queremos que a Orientação não seja apenas chegar,  fazer uma 
prova e ir embora, mas sim um desporto que traga valor às comunidades locais. Para os tipos de 
bolos e preços, ver Anexo 2. 
 
Informações para pagamentos (enviar comprovativo para eventos.cnalvito@gmail.com): 
 
Clube da Natureza do Alvito 
 
IBAN – PT50 0035 0084 0000 2261 830 78 
 
 

 BABY-SITTING 
 
Haverá serviço de baby-sitting situado junto à arena, no Parque de Feiras e Exposições. Este 
serviços está sujeito a inscrição prévia até às 24 horas do dia 24 de novembro para o e-mail 
eventos.cnalvito@gmail.com, sendo obrigatório indicar o nome e a idade das crianças, bem como o 
nome e o telemóvel do seu responsável. 
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 RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 
 
O evento será organizado de acordo com princípios de responsabilidade social e ambiental, pelo que 
a maioria das aquisições será efetuada a nível local e será promovido o contacto direto entre os 
participantes e os operadores locais, sem passar por intermediários. 
 
Os prémios obedecerão a critérios ambientais (utilidade e reutilização). 
 
O uso de materiais descartáveis será reduzido ao máximo. Haverá recolha seletiva de resíduos. 
 
As lembranças a atribuir às autoridades serão produzidas por utentes e monitores da CERCI de 
Grândola e os prémios a atribuir aos atletas visam promover o combate ao desperdício e as 
embalagens de utilização única . Haverá também a possibilidade de adquirir bolos caseiros 
confecionados por utentes e monitores da CERCI de Grândola (ver os preços e os no Anexo 2). 
 
À imagem do que já sucede em muitas provas desportivas, nos reabastecimentos NÃO HAVERÁ 
COPOS, pelo que cada atleta tem de transportar consigo os seus próprios copos/recipientes. 
 
 

 PRÉMIOS 
 

▪ Prémios para os escalões de competição  
▪ Prémios para as 3 equipas melhor classificadas de cada escalão de competição e 

disciplina 
▪ Prémios para os escalões open em formato de competição  

▪ Prémios para as 3 equipas melhor classificadas de cada escalão de competição e 
disciplina 

▪ Prémios para a prova “À Descoberta de Grândola” 
▪ Prémios para as 3 equipas melhor classificadas em cada escalão e disciplina 

 
 
 
 
Prémios Super O-Ninja – embora os percursos de 4 
horas tenham sido pensados para que ninguém consiga o 
máximo de pontos, caso alguma equipa supere este 
desafio, terá direito a um prémio especial! Caso haja mais 
do que uma equipa a superar o desafio, o Prémio Super O-
Ninja será atribuído à melhor equipa de pedestre e/ou BTT. 
 

 
 

 
 

 MAPAS / TERRENO 
 
O evento terá lugar numa vasta área de montado e urbana, correspondendo à junção, revisão e 
ampliação de vários mapas cartografados para a Orientação em BTT ao longo dos anos e com 
atualizações frequentes, nomeadamente “Stª Margarida da Serra” de 2005, “Grândola BTT” de 
2007, “Serra de Grândola” e “Grândola Sprint”, que tiveram várias atualizações e revisões . 
 
O mapa resultante da revisão e ampliação efetuadas em 2019 é o novo mapa “Grândola - Global”. 
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Terreno de relevo médio, incluindo vertentes com desníveis acentuados, boa rede de caminhos de 
boa e média transitabilidade, com coberto vegetal preponderante de montado. Área urbana da Vila 
de Grândola com inclusão de áreas novas. 
 
Mapa a utilizar:  Mapa Grândola - Global, registo FPO n.º: 029/2019, em escala adaptada aos 
percursos. Equidistância de 5 metros. 
 

Classe Escala Tamanho Frente e verso 

Competição Pedestre e Open Pedestre em formato de 
competição 

 

1:15000 

1:7500 

A3+ 

A4 

Sim 

Não 

Competição BTT e Open BTT em formato de 
competição 

1:20000 A3+ Sim 

À Descoberta de Grândola - Pedestre 1:7500 A3 Não 

À Descoberta de Grândola - BTT 1:10000 A3 Não 

 
Poderá haver postos de controlo situados fora dos caminhos. Nesse caso, serão colocados em 
elementos marcantes e pouco afastados dos caminhos. 
 
Mapa antigo – Serra 
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 INFORMAÇÕES 
 

• Site – https://rogaineserradegrandola.weebly.com/   
• Facebook –https://www.facebook.com/CLUBE-DA-NATUREZA-DE-ALVITO 

• E-mail – eventos.cnalvito@gmail.com 
• Estacionamentos – Estacionamento dentro do Parque de Feiras e Exposições. 
• Espaço infantil (sujeito a inscrição) – na arena, Parque de Feiras e Exposições. 
• Primeiros socorros – ambulância de prevenção no quartel, um socorrista na arena e um 

socorrista em stand-by para intervenção rápida no terreno. 
• WCs – Parque de Feiras e Exposições 
• Banhos – Estádio Municipal 
• Resultados – serão divulgados junto à Informática/Secretariado. 
• Lanche – no Parque de Feiras e Exposições 
• Turismo – Ver site do Município de Grândola: http://www.visitgrandola.com/pages/810 e do 

Turismo do Alentejo: http://www.visitalentejo.pt 
• Plano de segurança – o evento terá um plano de segurança próprio. Ver informações mais 

detalhadas no capítulo próprio. 
 
 

 ALOJAMENTO – CONDIÇÕES PREFERENCIAIS 

 
Os participantes no Rogaine beneficiam de condições preferenciais para alojamento no 
Hotel D. Jorge de Lencastre e na Pensão do Fim do Mundo, como segue: 
 
Hotel D. Jorge de Lencastre: desconto sobre o preço de tabela, contactar o hotel 
diretamente.  
 
Contacto: geral@hoteldjorge-grandola,com 
 
Pensão do Fim do Mundo: preço preferencial; contactar diretamente a pensão. 
 
Contacto: 269 442 061 
 

 

    ASSISTÊNCIA MECÂNICA – BTT 

 
Há a possibilidade de recorrer a assistência mecânica para as bicicletas nas imediações da 
Arena, na loja Bicicletas Liberato: 
 
Rua Sacadura Cabral, Fração A, Loja 
Grândola 
e-mail: geral@bicicletasliberato.pt 
Telefone: 962 915 375 

 
 

 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  
 
Briefing e entrega de mapas – Parque de Feiras e Exposições. 
As Partidas e as Chegadas serão no recinto do Parque de Feiras e Exposições. 
 
De forma a podermos elaborar um melhor trabalho de acompanhamento das equipas ao longo 
da prova, designadamente em questões de segurança, será distribuído na altura do briefing um 
cartão onde deverá ser indicada a estratégica de cada equipa no que diz respeito à sequência 

https://rogaineserradegrandola.weebly.com/
https://www.facebook.com/CLUBE-DA-NATUREZA-DE-ALVITO-190061171060629/?ref=br_rs
http://www.visitgrandola.com/pages/810
http://www.visitalentejo.pt/
mailto:geral@bicicletasliberato.pt
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dos postos de controlo a visitar. O preenchimento do cartão é voluntário. Caso optem por o 
preencher, devem entregá-lo à organização antes da partida. No final a organização ficará com 
um percurso padrão do acumulado, que divulgará no final do evento. 
 
Devido às partidas se realizarem num sábado de manhã, a uma hora em que haverá muitas 
pessoas na vila e ao trânsito que poderá ser intenso em algumas zonas da vila, só há uma 
passagem autorizada para entrar e sair da vila, devidamente assinalada no mapa e nas 
localizações constantes deste Boletim. 
 
Para vossa segurança, é imperativo que respeitem a passagem obrigatória. Em caso de 
desrespeito, haverá desclassificação imediata. 
 
A zona de competição inclui estradas e uma zona urbana, que não estarão encerradas ao tráfego. 
Por conseguinte, é da responsabilidade de cada participante cumprir o Código da Estrada e tomar 
todas as precauções quando circular nessas estas vias ou quando as atravessar. 
 

Informações técnicas*:  
 

 
Categorias 

 
Duração  

Total de 
postos  

Total de 
pontos 

 
Desnível 

(m) 

Distância 
(melhor 

opção) (km) 

 Pedestre 

Escalões de competição 4 horas 38 231 1.100 42,5 

Escalão open em formato de 
competição 

4 horas 38 231 1.100 42,5 

À Descoberta de Grândola 
geral e famílias 

2 horas 27 108 78 14,5 

 BTT 

Escalões de competição 4 horas 46 311 1.585 64 

Escalão open em formato de 
competição 

4 horas 46 311 1.585 64 

À Descoberta de Grândola 
geral e famílias 

2 horas 24 116 245 19,85 

 
* As distâncias e os desníveis indicados correspondem ao total dos percursos propostos. Conforme já foi referido, cada 
equipa só faz o que quiser. 

 
 
 

 APLICAÇÃO SPORTEERING  
 

Em complemento ao sistema de controlo da prova (sistema SportIdent), nas provas “À 
Descoberta de Grândola” será disponibilizada a possibilidade de usar um sistema de controlo 
baseado numa aplicação para telemóvel, chamada Sporteering. 
 
Basicamente, o telemóvel é utilizado como um chip. Quando o concorrente passa num posto de 
controlo, o telemóvel regista automaticamente essa passagem, sem que seja necessária qualquer 
ação por parte do concorrente. Não é necessário estar ligado a uma rede de dados, mas é 
necessário que a função GPS do telemóvel esteja ativada. O concorrente descarrega depois mais 
tarde a sua prova numa “página” do evento e tem acesso a toda a informação sobre a sua prova. 
 
Quem quiser experimentar esta funcionalidade, deve inscrever-se por e-mail para eventos 
eventos.cnalvito@gmail.com até às 24h00 do dia 25 de novembro, sendo-lhe então fornecidas 
instruções mais detalhadas. 

mailto:eventos.cnalvito@gmail.com
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O código da prova, que terá ser inserido por cada concorrente no seu telemóvel antes de iniciar a 
prova, estará afixado junto ao Secretariado. 
 
Uma vez que esta aplicação é relativamente recente e que a cobertura por satélite pode não ser 
suficientemente precisa, pode haver falhas. Agradecemos desde já que essas falhas nos sejam 
comunicadas, uma vez que estamos a proceder a uma avaliação da fiabilidade desta aplicação. 
 
O CN Alvito não é proprietário da aplicação, nem tem qualquer responsabilidade nem dá quaisquer 
garantias quanto à mesma. Trata-se de uma aplicação de terceiros, disponível no mercado, sem 
custos para os utilizadores e com um custo simbólico para os organizadores. Pode ser 
descarregada/adquirida nas lojas online normais. A possibilidade de a utilizar durante esta prova 
é oferecida a título meramente complementar. 

 
 

 INFORMAÇÕES REGULAMENTARES 
 

• As provas decorrem sob o determinado no Regulamento de Competições da FPO para 2019. 
Assinalamos seguidamente alguns aspetos importantes. 

• Constitui obrigação dos praticantes: 
✓ "descarregar" o chip na chegada, mesmo que não concluam o percurso; 
✓ auxiliar qualquer praticante em caso de acidente;  
✓ respeitar as áreas balizadas. 

• Constitui motivo de desclassificação de qualquer equipa: 
✓ progredir a distância superior a 20 metros dos restantes elementos da equipa; 
✓ perda do chip;  
✓ progredir ou provocar danos em áreas privadas, cultivadas, proibidas ou interditas;  
✓ desrespeitar as normas gerais de proteção da floresta; 
✓ não respeitar as passagens obrigatórias. 

• Os chips cedidos ou alugados aos participantes devem ser devolvidos à organização no final 
da prova, após serem descarregados na Informática (em caso de extravio é cobrado o valor 
de € 30). 

• O tempo máximo admitido para realização das provas é de mais 30 minutos sobre o tempo 
definido. Ultrapassado esse ,  será aplicada a desclassificação.  

• Qualquer acidente ou ocorrência que suceda durante a execução dos percursos é da 
responsabilidade dos praticantes, em tudo o que exceda os riscos cobertos pelo Seguro 
Desportivo e Seguro de Responsabilidade Civil do evento e que exceda os riscos e valores 
constantes das respetivas apólices, negociadas pela FPO para a época em curso e 
constantes no seu site. 

• Os atletas estrangeiros, residentes fora de Portugal não estão cobertos pelo Seguro 
Desportivo, pelo que deverão adquirir um seguro separado (seguro para não federados), caso 
assim o pretendam. 

• Os participantes menores de 18 anos terão de apresentar uma autorização assinada pelos 
seus pais ou tutores legais (ver modelo anexo a este boletim).  

• Os participantes deverão estar em condições de exibir, no secretariado no dia da prova, os 
seguintes documentos: 
✓ cartão de cidadão ou passaporte; 
✓ autorização do encarregado de educação para participantes menores de 18 anos.  
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 LOCALIZAÇÕES E DIREÇÕES 
 
 

 
 
 
Para quem vem de norte ou de sul pela A2 – saída “Grândola”, seguir depois pelo IC1 na direção sul 
(Grândola/Algarve) e sair na 1.ª saída para Grândola.  
 
Para quem vem de norte pelo IC 1,  sair na 1.ª saída para Grândola.  
 
Para quem vem de oeste pela Via Rápida de Sines, sair na direção sul (Grândola/Algarve) e sair na 
1.ª saída para Grândola.  
 
Para quem vem de sul pelo IC 1, sair na 2.ª saída para Grândola.  
 
 
Devido à facilidade e simplicidade dos acessos, a sinalização de direções será sumária. 
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Arena 
38.184192, -8.564855 
 

 
 

 
 PLANO DE SEGURANÇA  

 
Em caso de condições climatéricas extremas que levem à emissão de avisos vermelhos (com 
exceção dos relativos à ondulação) ou, em determinados casos, de avisos laranja pelo IPMA, o 
evento será cancelado. Em caso de risco de incêndio máximo decretado pela ANPC ou outra 
autoridade competente, o evento também será cancelado, uma vez que os mapas abrangem 
extensas zonas de floresta. Salvo circunstâncias excecionais, a anulação será anunciada com um 
mínimo de 24 horas de antecedência no site e na página do evento no Facebook. Em caso de 
anulação, sempre que possível, o evento será reagendado para uma data posterior, sem prejuízo do 
eventual reembolso aos participantes das quantias que se mostrem devidas em função do tipo de 
anulação (total ou parcial). 
 
Foi efetuado um levantamento dos principais riscos naturais e humanos relevantes nos terrenos 
utilizados e esse levantamento foi tido em conta na colocação dos postos de controlo. No entanto, 
em circunstâncias excecionais, pode eventualmente haver alterações de última hora para ter em 
conta, por exemplo, uma pluviosidade muito elevada nos dias anteriores ou a previsão de uma 
pluviosidade muito elevada ou de temperaturas extremas durante a prova. 
 
Se se justificar, serão divulgadas instruções especiais em matéria de segurança nos boletins e no 
site da prova, sendo também afixadas junto ao Secretariado. Caso tal aconteça, essas instruções 
são de cumprimento obrigatório, sob pena de desclassificação. 
 
A organização da prova terá dois socorristas para prestarem primeiros socorros em caso de acidente. 
Um desses socorristas estará junto ao Secretariado, ao passo que o outro estará de prevenção para 
primeira intervenção no terreno.  
 
Haverá também uma equipa de emergência em prevenção para intervenção no terreno em caso de 
necessidade. Essa equipa será formada por três elementos das equipas de colocação de pontos 
com reconhecidos conhecimentos em matéria de orientação e forte capacidade física, sendo um 
deles socorrista. A missão dessa equipa é prestar o primeiro auxílio enquanto se aguarda a 
intervenção das instituições especializadas. 
 
 



Boletim 4 (final) – 20191126_PT 

DIRETORA DA PROVA – Margarida Gonçalves Novo 
SUBDIRETOR E DIRETOR DE SEGURANÇA – Luís Teves 

SUPERVISOR – Luís Santos  
CARTÓGRAFOS – Alexandre Reis / Joaquim Patrício / Hugo Patrício / Jean-

Charles Lalevée 
 TRAÇADORES DE PERCURSOS: Joaquim Patrício / Jean-Charles Lalevée 

 
 
Responsáveis operacionais: 

 
 

Área Nome 

Secretariado Olga Torres 

Partidas Laura Roothans  

Chegadas Nuno Soares 

Informática André Mora, Leonor Silva 

Comunicação e segurança Luís Teves 

Mapas e traçados Jean-Charles Lalevée, Joaquim Patrício 

Equipa técnica Jean-Charles Lalevée, Sérgio Ferreira, Nuno Patrício 

Sinalização Joaquim Patrício 

Abastecimentos Rafael Torres, elementos do NOA 

Speaker a anunciar 

Entrega de prémios Laura Roothans, Leonor Silva 

Espaço infantil Jéssica Silva 

Socorrista na arena Nuno Soares 

Socorrista de prevenção Luís Teves 

Equipa de intervenção no terreno Luís Teves, Jean-Charles Lalevée, Carlos Simões 

 
 

 

ORGANIZAÇÃO 
 

C. N. ALVITO F P 
ORIENTAÇÃO 

C.M. 
GRÂNDOLA 

 
 

 
 

 

APOIOS / COLABORAÇÕES 
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Anexo 1 

 

 

III ORI-TRAIL DE GRÂNDOLA  

Taça de Portugal de Ori-Trail / Rogaine 

Grândola / Portugal, 30 de novembro (sábado) de 2019 
 

 

 

Autorização do Encarregado de Educação 
 

 

 

Eu, _________________________________________________________ portador(a) do Cartão do 

Cidadão / Passaporte n.º __________, encarregado(a) de educação de 

____________________________________________________________ autorizo-o/a a participar 

no “III Ori-Trail de Grândola”, que se realiza no dia 30 de novembro de 2019, na Vila de Grândola e 

na Serra de Grândola, com a organização do Clube da Natureza do Alvito.  

 

 

 

____________________, ___ de __________________ de 2019 
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Anexo 2 

Bolos confecionados pela CERCI de Grândola 
 

Bolos Secos - 5,00 Euros/Kg 

 

Bolos Inteiros para cortar à fatia 

 

Laranja 14,00 Euros 

Iogurte  14,00 Euros 

Chocolate  14,00 Euros 

Cenoura e Noz  17,00 Euros 

Amêndoa  17,00 Euros 

 

Tortas 

 

Laranja 15,00 Euros 

Côco   15,00 Euros 

Iogurte   12,50 Euros 

Amêndoa  17,00 Euros 

 

Pudins 

 

Ovos  15,00 Euros 

Ovos e Leite Condensado  17,00 Euros 

 

Tartes 

 

Amêndoa 17,00 Euros 

Côco 15,00 Euros 

Maça  15,00 Euros 

Nata   15,00 Euros 

 

 

 

Encomendas até às 24h00 do dia 24 de novembro para o e-mail: 

eventos.cnalvito@gmail.com 

mailto:eventos.cnalvito@gmail.com

