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Boletim 1 

TAÇA DE SPRINT - AGITÁGUEDA 

23 de outubro de 2021 

Evento constituído por 2 provas de Sprint Urbano 

 

Organização:   CAB – Clube de Aventura da Bairrada 

   FPO – Federação Portuguesa de Orientação 

   Câmara Municipal de Águeda 

 

Comissão organizadora:  

Diretor do Evento: Carlos Ferreira  

Mapas e Percursos: Carlos Ferreira  

Supervisor da FPO: Rui Mora 

Informação: 

 CAB - Clube de Aventura da Bairrada Av. Calouste Gulbenkian 208 RC Fr 3750 102 Águeda, Portugal 

 Email: aventurabairrada@gmail.com  

Programa: 

Até 17 de outubro – Período de Inscrições normal 

23 de outubro  

12h00 – Início das partidas da prova 1 

15h00 – Início das partidas da prova 2 

 17h30 – Cerimónia de entrega dos Troféus da Taça de Sprint - Agitágueda 

Centro do Evento 

 Praça 1º de Maio - Águeda 
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Escalões de formação e de competição: 
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Escalões Abertos – extra competição 

 Os atletas não federados podem participar individualmente ou em grupo nos dois escalões seguintes: 

Fácil Curto -  Dificuldade técnica reduzida e baixa exigência física; 

Difícil Longo – Dificuldade técnica média e dificuldade física média/ alta. 

Informações Gerais 

 Solo duro, banhos e Babysiting – Não existente 

 Bar e WC – Utilizar os WC públicos e os bares circundantes ao evento 

 

Informações Técnicas 

 

 A indicar em Boletim 2 
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Inscrições: 

Inscrições em  http://www.orioasis.pt/oasis  ou por email  aventurabairrada@gmail.com 

Nome(s) do(s) participante(s);  Data(s) de nascimento; 

Nº de filiado na FPO ou FEDO (caso não seja filiado na FPO o nº de cartão do cidadão) 

Nº do SI Card, caso tenha um. Na ausência deste, ser-lhe-á dispensado um; 

Taxas de inscrição individual por etapa – federados na FPO e na FEDO 

  Adultos e jovens > 16 anos – 5,00 € 

  Jovens até 16 anos – 2,50 € 

Taxas de inscrição individual por etapa – não federados 

  Adultos e jovens > 16 anos – 6,00 € 

  Jovens até 16 anos – 3,00 € 

Taxas de inscrição individual por etapa – Desporto escolar 

  Jovens com seguro escolar – 1,50 € 

Processo de Pagamento – Transferência bancária para Clube de Aventura da Bairrada 

Banco:  Montepio Geral  (Agency - Águeda) 

BIC/SWIFT:   MPIOPTPL       IBAN: PT50 0036 0020 99100264520 17 

Envio do comprovativo de transferência para o Clube. 

Sistema de controlo 

SPORTident será usado em todos os escalões com o sistema SI Card normal e o SI Card AIR +  

A organização fornecerá o SI Card normal a quem o solicitar. 

Os atletas de competição que pretendam  alugar um SI Crd AIR+ tem de suportar o custo de 3 €. 

O SIAC não entregue no final do evento terá um custo de 80,00 Eur. 

 

 

 

No caso do sistema Air+ é da responsabilidade dos atletas confirmar que o registro na estação de 

controle aconteceu (som e sinal luminoso). Na ausência de sinal o atleta deve aproximar o chip à estação de 

controlo. 

http://www.orioasis.pt/oasis/entries.php?action=club_class&eventid=2012
mailto:aventurabairrada@gmail.com
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No caso do sistema Si Card normal, os atletas devem inserir o chip na box para validar a sua 

passagem no ponto. Após introdução deve esperar o tempo necessário pela confirmação do sinal sonoro. 

No caso de falha do sistema Sport Ident o atleta deve utilizar o alicate existente no suporte da baliza e 

picotar no mapa nos campos R1 R2 e R3, registando a sua passagem no ponto. 

Prémios e Lembranças 

 As classificações do Taça de Sprint - Agitágueda obtêm-se pela soma dos resultados obtidos nas 2 

etapas. 

• Troféu para os 3 primeiros classificados de cada escalão de competição. 

• Troféu aos 3 clubes mais pontuados. 

  Lembrança para todos os participantes inscritos 

Regulamentos 

 Regulamento de Competições Geral da FPO para a época de 2021 publicado em dezembro de 2020 

 Regulamento de Competições de Orientação Pedestre FPO 2021/2022 de dezembro 2020 

Mapas 

Não haverá recolha de mapas no final de cada etapa. O Fair-Play de todos os atletas deve ser um ponto de 

honra esperando-se a não divulgação do mesmo no decurso as etapas. 

Sinalética suplementar 

Não existirá sinalética suplementar nas partidas, podendo o atleta obtê-la no site da prova nas 48 horas do 

evento. 

Seguros 

Os participantes de nacionalidade portuguesa estão cobertas pelo seguro da FPO com os limites aí 

referidos. Os organizadores não suportam nem são responsáveis com os custos relacionados ao seguro de saúde 

dos participantes. Recomendamos que cada indivíduo providencie seu próprio seguro de saúde pessoal. Os 

participantes que não tenham a nacionalidade portuguesa correm por sua conta e risco.  

Qualquer ocorrência ou acidente que suceda na execução dos percursos é da responsabilidade dos 

participantes, em tudo o que exceda os riscos e valores cobertos pelo Seguro Desportivo e Seguro de 

Responsabilidade Civil do evento, constantes das respetivas apólices, negociadas pela FPO para a época em 

curso e constantes no seu site. 

Segurança 

As provas desenrolam-se em espaço urbano com a existência do trânsito normal citadino 

recomendando-se um especial cuidado no atravessamento das vias públicas. 

Qualquer situação de emergência deve ser comunicada para o telefone que está indicado no mapa. 
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Estacionamento 

O estacionamento durante a manhã está condicionado pela existência da feira semanal em Águeda. 

Indica-se de seguida o parque mais adequado para o estacionamento no período da manhã. (300 m do 

centro do evento) 

 

Partidas 

Tempos de partida 

Não haverá alteração das horas de partida no próprio dia nos escalões de competição. 

Qualquer pedido especial da hora de partida deverá ser indicado no momento da inscrição no campo do 

Orioasis ou previamente por email. 

Os escalões de formação e os escalões abertos partem dentro do tempo especificado para as partidas e 

utilizam a estação “START” no momento da sua partida. 

T 

empo máximo de prova 

O tempo limite para cada percurso é de 50 min  
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Localização 

Partida 1 – A 600 m do centro do evento com deslocação junto ao rio Águeda. 

 

 Partida 2 – No interior da Escola Secundária Marques de Castilho. (900 m com deslocação guiada por 

fitas/placas passando pelo Pavilhão do GICA e  mercado municipal) 
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COVID-19 

 

Regulamentação anexa a este Boletim.  

 

 

Organizadores e patrocinadores. 

 

  

 

 

 

 


