INFORMAÇÕES PARA O 2º ENCONTRO (GRÂNDOLA)
Organização: DRA / CLDEBAAL
Co-Organização: COALA + AEG + AEAS
Direcção de Prova: Paulo Lapa e Luís Oliveira
Traçador de percursos: Augusto Almeida
Cartógrafo: Alexandre Reis
Mapa: Grândola O-BTT – Escala: 1/10.000 Equidistância: 5m

Escalões
Competição

ESCALÃO
INFANTIL A (SUB 11)
INFANTIL B (SUB 13)
INICIADO (SUB 15)
JUVENIL (SUB 18)
JÚNIOR (SUB 21)

ANO DE NASCIMENTO
2008 a 2010
2006 e 2007
2004 e 2005
2001 a 2003
1997 a 2000

Outras informações
Relembramos, que em caso de falha do sistema SportIdent, deverá ser picotado um dos quadrados de
reserva do mapa.

SportIdent
Nesta prova será utilizado o sistema electrónico SportIdent.
Cada atleta leva, além do mapa, um chip de controlo electrónico.
O atleta ou equipa comprova a passagem por cada ponto de controlo após inserir o chip na unidade
de leitura da respectiva baliza (cerca de 1 segundo até ouvir um bip).
Os pontos devem ser controlados pela ordem sequencial que foi definida pela organização.
À chegada os dados do chip são lidos para verificar a execução correcta do percurso.
Os chips deverão ser devolvidos no final da prova. A perda ou não devolução do SI Card
implica o pagamento de EUR 30.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
Distâncias:

Escalões
Infantis A (Masc + Fem)
Infantis B (Masc + Fem)
Iniciados (Fem)
Iniciados (Masc)
Juvenis (Masc + Fem)
Juniores (Masc + Fem)

Percurso 1
Distância
3,8 Km
3,8 Km
3,8 Km
3,9 km
3,9 km
3,9 km

Controlos
11
11
11
12
12
12

Percurso 2
Distância
3,6 Km
3,6 Km
3,6 Km
3,7 Km
3,7 Km
3,7 Km

Partidas e Chegadas:
São no túnel, sob a IC2, que liga as Escolas ao montado a W do IC2.
Primeiras partidas: 1º Percurso às 10h; 2º Percurso às 12h00
Termo previsto para as 14h00.

Controlos
10
10
10
11
11
11

Inscrições:
Obrigatoriamente realizadas até 14 de fevereiro de 2019 (via Oásis/FPO ou email)
Nota: Os professores se necessitarem de alguma ajuda devem solicitá-la ao chefe de serviços da
FPO: André Mora – GERAL@fpo.pt – 919919801.
Horários:
1º Percurso: inicia às 10h;
2º Percurso: inicia às 12h00
Final: previsto para as 14h
ORGANIZAÇÃO:
Equipa de Partidas:
- minuto -2 (check): a indicar pelo COALA
- minuto -1 (preparar) e minuto 0 (mapas): a indicar pelo COALA
Equipa de Chegadas:
- informática: a indicar pelo COALA
- apoio às classificações: a indicar pelo COALA
- controlo da quarentena: a indicar pelo COALA
Equipa de Terreno:
- a indicar pelo COALA
Equipa de Segurança (controlo das travessias na EN120):
- 2 professores (a coordenar: 2 no 1º percurso + 2 no 2º percurso)

MAPA A USAR: Para que possam dar formação
‐ Escala 1/10.000, Equidistância: 5m
‐ Mapa “transformado” de O‐BTT em Pedestre:
. o maior destaque é dado aos caminhos e carreiros;
‐ existem mais vedações do que as que estão no mapa;
‐ a vegetação é representada com menor rigor;
‐ o relevo (está a 5 m) é representado com menor rigor.
‐ Área plana atravessada por uma ribeira (normalmente com pouca água mas que pode alterar‐se com
as condições meteorolágicas da época) e portanto será obrigatório que a sua travessia se faça nas
passagens indicadas no mapa. Os alunos devem trazer muda de peugas (no mínimo) e sapatilhas.

