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REGULAMENTO GERAL

1. JÚRI TÉCNICO

Nomeado antes do início da prova e terá a seguinte constituição:

a) Diretor de Prova

b) Elemento da SAFD da Unidade organizadora

c) Representante da DINST

2. INSCRIÇÕES

As inscrições das equipas deverão ser enviadas para a Unidade organizadora, com conhecimento  à

DINST, preferencialmente  até 8 dias antes do evento.

Cada U/O/S poderá inscrever o número de equipas que desejar e as equipas podem ser constituídas

por elementos de diferentes U/O/S.

3. EQUIPAS

Existem dois escalões — Competição e Lazer. Contudo as equipas mistas serão bonificadas de acordo

com o estabelecido no Regulamento Específico de Prova (REP), que será entregue às equipas antes do

inicio da mesma.

As equipas são constituídas por três (3) elementos, sendo um deles o Chefe de Equipa, que será o

responsável por todos os contactos com a Organização do evento. Deve fornecer o seu número de

telemóvel à organização.

As  equipas  serão  identificadas  pelo  seu  nome  e  pelo  número  de  peitoral,  devendo  manter  a

designação ao longo de toda a prova.
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4. MATERIAL E EQUIPAMENTO

OBRIGATÓRIO - As equipas devem trazer o seguinte material para a prova:

- 1 bússola

- 1 bicicleta do tipo BTT + 1 capacete BTT + Luvas BTT

- 1 mochila

- 1 cantil ou garrafa de água e copo metálico ou plástico

- Caneta, lápis e bloco de apontamentos

- Canivete

- Apito

-Telemóvel

RECOMENDADO – As equipas devem preocupar-se em trazer o seguinte material:

- Relógio com cronómetro (um para cada elemento da equipa)

- Bússola extra

- Estojo de primeiros socorros

- Kit de reparação de bicicletas

- Muda de roupa individual

- Calçado apropriado

- Proteção para a cabeça (tipo chapéu com pala)

- Protector solar

- Sacos de plástico

- Prancheta ou suporte de mapas para o BTT

5. RECLAMAÇÕES

As reclamações sobre a matéria de execução e classificação são dirigidas, pelos Chefes de Equipa ao

Júri Técnico, o qual decidirá, após uma breve reunião, sobre as questões apresentadas.

6. SERVIÇO DE SAÚDE

A Unidade organizadora providencia assistência médica aos participantes.
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7.  TRANSPORTES

A prova decorrerá no Campo de Tiro, sendo o transporte para o local de partida da responsabilidade

de cada equipa.

A zona de estacionamento para as viaturas será junto à barragem de Vale de Michões. 

O local de concentração, e onde estará a área das partidas,  será junto à zona de estacionamento.

8. APOIO LOGÍSTICO

Poderão existir reforços ao longo do percurso e se existir essa necessidade e de acordo com a distância

que as equipas terão de percorrer, estarão devidamente assinalados no mapa e no Raid-Book.

9. PARTIDAS

A saída é em massa, TODAS as equipas partem ao mesmo tempo.

10.  CLASSIFICAÇÃO

Apenas haverá classificação para o escalão de Competição.

As equipas serão ordenadas por ordem decrescente da pontuação total dos pontos obtidos. Ganha a

equipa que no final da prova tenha alcançado a maior pontuação.

Em caso de empate, serão condições de desempate os seguintes critérios, por ordem de preferência:

1) equipa que tiver realizado o percurso no menor tempo;

2) equipa que tiver menos tempo de penalizações;

3) equipa mais velha (soma das idades dos 3 elementos da equipa).

11. PRÉMIOS

Escalão Competição: troféu e medalhas à 1º equipa. Medalhas para a 2ª e 3º equipas

Escalão Lazer: medalhas para a equipa 1º classificada.

12. SISTEMA DE CONTROLO

É efetuado através do Cartão de Controlo.

NÃO É OBRIGATÓRIA a passagem por todos os CP. Cada equipa define a sua estratégia, fazendo as suas

contas, efectuando as etapas e executando as tarefas que bem entender.
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Só serão aceites como válidos os CP picotados nas quadrículas correspondentes e nos quatro cartões

que a  equipa transporta,  um por cada elemento e um que irá  preso à bicicleta.  A equipa deverá

proceder à correta picotagem dos seus cartões e ter muita atenção a este pormenor. Em caso de

engano, deverá voltar a picotar o cartão numa das quadrículas de reserva, existentes no cartão: R1, R2

ou R3. O capítulo “Enganos de picotagem” no REP esclarece este tipo de dúvidas.

13. DESISTÊNCIAS DA PROVA OU SITUAÇÕES DE ACIDENTE

No decorrer da competição, qualquer equipa pode desistir da prova, devendo comunicar o mais cedo

possível à Organização a sua decisão. As equipas que queiram desistir da prova devem fazê-lo num dos

CP com tarefa, informando o Controlador dessa decisão.

Em caso de lesão de um dos seus atletas, a equipa deverá contactar a Organização o mais rápido

possível, não podendo abandonar o elemento magoado.

Uma equipa que fique incompleta poderá,  na condição extra-competição e com a autorização da

Organização, continuar e finalizar a prova.

14. MEIOS DE NAVEGAÇÃO E COMUNICAÇÕES

Todos os meios auxiliares de navegação por rádio ou satélite (Ex: GPS) são estritamente proibidos. A

sua posse e/ou utilização levará à desclassificação da equipa.

A utilização de meios de comunicação móvel é proibida, excepto em situações de estrita emergência. 

As equipas que transportem algum telemóvel em prova deverão levá-lo sempre em modo de “vibrato”

ou com o volume no mínimo, caso contrário serão desclassificadas da etapa.
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