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Campeonato Nacional de Distância Média 

Taça de Portugal PMS de O-BTT 

Ranking MTBO de Espanha 

Santiago do Cacém, 

9 e 10 de abril de 2022 

 

http://www.fpo.pt/
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 Apresentação 

O VI Costa Alentejana MTBO Trophy (VI CAMTBOT), a disputar na região da Costa Alentejana, 

é uma organização do Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano (COALA) com o 

apoio do Município de Santiago do Cacém e a colaboração da Junta da União das Freguesias 

de Santa Cruz, São Bartolomeu e Santiago do Cacém, sendo um evento do calendário nacional 

da Federação Portuguesa de Orientação (FPO). 

O evento vai incluir uma etapa de distância média no sábado, sendo o CAMPEONATO NACIONAL 

DE DISTÂNCIA MÉDIA, e uma prova de distância longa pontuável para a Taça de Portugal PMS 

de O-BTT. É simultaneamente pontuável para o Ranking MTBO de Espanha (FEDO).  

A participação nos escalões de Competição é exclusiva aos praticantes filiados na FPO (ou em 
Federações filiadas na IOF).  

Bem vindos, mais uma vez, ao Litoral Alentejano! 
 

 

 DIREÇÃO E CONTROLO 

Diretor da prova: Luciano Lucas 

Supervisor: Crispim Júnior 

 

 PROGRAMA 

4 abril 2022 – 2ª feira  

Data limite das inscrições. 

9 abril 2022 – sábado  

10h00 - Abertura do Secretariado – a indicar. 

13h00 - Início das partidas (Camp. Nacional de Distância Média); 

13h30/14h00 – Partidas dos escalões abertos e de Formação. 

10 abril 2022 – domingo  

08h30 Abertura do Secretariado – a indicar. 

09h30 Início das partidas (Distância Longa); 

10h00/11h00 – Partidas dos escalões abertos e de Formação. 

13h00 Cerimónia de Encerramento e entrega de prémios (previsão). 

 

 

http://www.fpo.pt/
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 INSCRIÇÕES 

As inscrições para os escalões de competição e de formação terminam a 4 de abril de 2022 (2ª 

feira), bem como alterações ou cancelamentos.  

As inscrições são efetuadas através do sistema on-line: www.fpo.pt/oasis/ .  

Para os escalões abertos, as inscrições continuam abertas por email até ao dia 8 de abril de 
2022 mas dependendo sempre da disponibilidade de mapas, pelo que a atempada inscrição 
nestes escalões é aconselhável. Não haverá inscrições no próprio dia no secretariado 

Para inscrições de não federados devem enviar email indicando Nome,  Nº CC ou BI,  Data 
nascimento e Escalão, para: oricoala.eventos@gmail.com  
 

   PARTICIPAÇÃO 

Nenhum atleta poderá participar nas provas sem o preenchimento e entrega do Termo de 
Responsabilidade. 
Os atletas devem enviar o Termo de Responsabilidade devidamente preenchido e assinado 
para o e-mail oricoala@gmail.com à atenção do Secretariado da Prova de Orientação VI 
CAMTBOT com um descritivo: 
“Tendo em vista a participação na prova de orientação VI CAMTBOT, envio, em anexo, termo 
de responsabilidade, solicitado no âmbito das normas da DGS referentes à COVID-19” 
Podem fazer o download do documento aqui: 
https://www.fpo.pt/index.php/a-federacao/documentos/category/82-covid-
19?download=490:termo-responsabilidade-dgs 
Também podem carregá-lo no site da FPO no link https://www.fpo.pt/index.php/termo-
responsabilidade 
 

 TAXAS DE INSCRIÇÃO 

Preços para o V CAMTBOT, por pessoa / etapa  

Tipo de filiação Nível etário Preço por percurso 

Praticante renovado FPO e FEDO Adulto (mais 20 anos) €7,00 

Jovem (até 20 anos) €3,50 

Restantes praticantes Adulto (mais 20 anos) €13,00 

Jovem (até 20 anos) €7,00 

 

Outras taxas: 

- Aluguer de SI Card/Air+  =    grátis (encargo da FPO)  

 

 

http://www.fpo.pt/
http://www.fpo.pt/oasis/
mailto:oricoala.eventos@gmail.com
mailto:oricoala@gmail.com
https://www.fpo.pt/index.php/a-federacao/documentos/category/82-covid-19?download=490:termo-responsabilidade-dgs
https://www.fpo.pt/index.php/a-federacao/documentos/category/82-covid-19?download=490:termo-responsabilidade-dgs
https://www.fpo.pt/index.php/termo-responsabilidade
https://www.fpo.pt/index.php/termo-responsabilidade
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   PAGAMENTOS 

Devem ser realizados por transferência bancária para o COALA (enviar por email o 

comprovativo): 

- IBAN: PT50003507830001513683081    

- Titular: COALA (Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano) 

 

 DESPORTIVISMO (FAIR PLAY) 

Apela-se ao rigoroso cumprimento das regras sanitárias em vigor (Covid 19); 

Apela-se aos atletas mais lentos que cedam a passagem aos atletas mais rápidos sempre que 
se justifique (trilhos de menor largura). 

 

 

 ESCALÕES (FORMAÇÃO, COMPETIÇÃO E ABERTOS) 

 

(Idades a 31 de dezembro de 2022) 

Idade Escalão Categorias 

11 ou menos  Formação 

13 e menos H/D13 Iniciados M/F 

14 e 15 H/D15 Juvenis M/F 

16 e 17 H/D17 Cadetes M/F 

18, 19 e 20 H/D20 Juniores M/F 

21 ou + HE/DE H/D21A Seniores M/F 

40 a 49 H/D40 Veteranos M/F I 

50 a 59 H/D50 Veteranos M/F II 

60 ou + H/D60 Veteranos M/F III 

  

Escalões abertos 

Open Médio – Dificuldade técnica e exigência física média 

Open Longo – Dificuldade técnica e exigência física média/alta 

 

http://www.fpo.pt/
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 PRÉMIOS 

Campeonato Nacional de DM:  

• A cargo da FPO, em conformidade com o RC’2022. 

VI CAMTBOT (somatório das 2 provas): 

• Prémios para os 3 melhores classificados de cada escalão de competição (5 em HE e DE); 

• Prémios para os 3 melhores nas classes abertas; 

• Lembranças aos participantes em H/D11 (Formação). 

• Prémios aos 3 clubes mais pontuados. 

 

 

 L0CALIZÃO (GERAL) 
 

 

 

 DIREITOS DE IMAGEM 

O COALA reserva-se no direito de divulgar as imagens (fotografias e vídeos) recolhidas nesta 
atividade nos meios de comunicação social e em suportes de comunicação do Clube e utilizar 
as mesmas para fins promocionais exclusivos do Clube, e a participação no vento implica a 
aceitação desta norma. 

 

http://www.fpo.pt/
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 OUTRAS INFORMAÇÕES 

• Secretariado: A funcionar em local a indicar) 
• Primeiros socorros: Na Arena, estará uma ambulância e prestação de primeiros 

socorros. 
• Lavagem bicicletas: a indicar. 
• Solo Duro: Será equacionado a pedido (só após confirmação será efetivo) . 
• Estacionamento: Perto da Arena 
• Mapas: Não haverá recolha de mapas no final dos percursos. 
• Não haverá alterações na hora de partida no próprio dia em escalões de competição; 
• A competição rege-se pelo Regulamento de Competições da FPO (época 2022).  
• As áreas de prova estão interditas, sob pena de proibição de participação no evento. 
• Não será autorizada a partida/participação do atleta que não tiver o peitoral 

devidamente fixado no seu equipamento. 
• Nos casos em que o atleta, por qualquer motivo, mude de SI Card, é obrigatório validar 

antecipadamente essa alteração no Secretariado. 

• Não serão autorizadas partidas de atletas, com alterações de dados, sem a devida 
validação prévia no Secretariado. 

• Não serão permitidas alterações de hora de partida após início das partidas. 

 

 SISTEMA DE CONTROLO ELETRÓNICO 

• SPORTident (SIAC Air+) será o sistema de controlo eletrónico utilizado nesta prova. 
• Cada atleta ou equipa* leva, além do mapa, um chip de controlo eletrónico – SI Card (a 

Organização empresta a quem não tiver). 
• O atleta ou grupo é responsável por efetuar corretamente o registo no seu SI Card, 

devendo esperar o tempo necessário para obter a confirmação (flash e/ou sinal sonoro). 
No caso de falha do registo eletrónico, mesmo que ele conste na estação de controlo 
(box) o atleta é desclassificado. 

• Os pontos/controlos terão que ser controlados pela ordem sequencial que foi definida 
pela organização. 

• No caso de falha do sistema SI Card, o atleta deve validar a confirmação de presença no 
ponto/controlo picotando o mapa com o picotador respetivo, no espaço indicado no 
mapa para o efeito. Apenas são admitidas um máximo de 3 (três) picotagens no mapa. 

• No caso de desaparecimento do ponto de controlo (suporte, box e baliza) ou de 
colocação comprovadamente errada (fora do local assinalado no mapa), o atleta deve 
continuar a sua prova normalmente (mesmo tendo perdido algum tempo na 
confirmação). 

 

 

http://www.fpo.pt/
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 ALOJAMENTO 

 

Vila Park Nature & Business Hotel 
Tel. +351 269 750 100 
Móvel: +351 961 551 972   www.vilapark.com 

Hotel Rural Monte da Lezíria 
Tel:+351269084935 
www.montedaleziria.com  

Casa de Miróbriga 
Tel:+351935666200 
www.casasdemirobriga.pt 

 

 

 CONTATOS  

Endereço: 

Clube Orientação Aventura do Litoral Alentejano 

Praceta da Fraternidade, 

Bairro Azul, C2, 1º Esq   

7500-100 Vila Nova de Santo André 

Portugal         

Telefone: 

Tel: (+351) 269 752 920  

Página: 

      https://coala.com.pt/vicostaalentejanamtbotrophy/  

Facebook: 

 https://www.facebook.com/Costa-Alentejana-MTBO-Trophy-109726273973227 

E-mail: 

        oricoala.eventos@gmail.com 

http://www.fpo.pt/
http://www.vilapark.com/
http://www.montedaleziria.com/
http://www.casasdemirobriga.pt/
https://coala.com.pt/vicostaalentejanamtbotrophy/
mailto:oricoala.eventos@gmail.com

