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REGULAMENTO ORIENTAÇÃO
NOTURNA

1º

Os

participantes,

por

ordem

de

chegada,

dirigem-se ao secretariado, onde lhes é entregue uma
unidade de controlo de passagem nos pontos de
controlo (SIcard). Uma por participante ou por grupo.

2º Na altura de partir, o participante, levanta o mapa do percurso em que se inscreveu.
3º

Começa a sua prova marcando a estação base

“START”, com o seu SIcard, de forma a começar a
contar o tempo.

4º

Ao longo do percurso vai marcando a sua passagem da mesma forma que marcou o

“START”. Tem que realizar o percurso seguindo os pontos pela exata ordem que está no mapa,
não falhando nenhum deles.
ATENÇÃO: Não existe corte de trânsito. É da responsabilidade do participante zelar pela
sua segurança. Assim solicita-se a todos os participantes o máximo cuidado no
atravessamento de estradas e cruzamentos.

5º No final marcar a base “FINISH” de forma a parar a contagem do tempo.

6º Dirigir-se ao secretariado para entregar e descarregar a informação do seu SIcard e ficar a saber
o seu tempo de prova. No caso da não devolução do SIcard isso acarreta o seu pagamento.

NOTAS
| As inscrições estão limitadas a 300 participantes.
| Que tipo de roupa se deve utilizar para efetuar a prova?
| Apesar dos atletas experientes utilizarem equipamentos específicos, para quem vai
cumprir um percurso pela primeira vez, poderá vestir uma roupa desportiva ou fato
de treino e sapatilhas de desporto com um piso com alguma aderência.
| Que tipos de utensílios podem os participantes levar na execução da prova?
| Como a prova é noturna, e apesar de a mesma se realizar em ambiente urbano,
recomenda-se o uso de uma lanterna.
| Para ajuda dos participantes somente podem ser portadores de uma bússola.
| A organização fornece bússola para os participantes?
| A bússola é da responsabilidade dos participantes. A organização não fornece
bússolas aos participantes.
| Como é que é efetuado o controlo da prova?
| A prova será controlada eletronicamente através do sistema de controlo Sportident.
Cada participante ou grupo deverá ser portador de um cartão eletrónico (SIcard).
Em caso de mau funcionamento da estação SI, deverão ser picotadas as reservas
existentes no mapa com o alicate dos postos de controlo e mostradas aos juízes no
final da prova."
| Se não completar o percurso o que devo fazer?
| Deve passar sempre pela chegada e descarregar o seu SIcard e entregá-lo.
| Tenho que devolver o SIcard?
| A não devolução de SIcard acarreta o seu pagamento. O que corresponde a 60 €.
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