CIMPOR BOM MTBO 2019
CIMPOR BAIRRADA “O” MEETING MTBO 2019

Boletim 1

Provas:
1 de junho - Sábado
Prova 1 – Mass Start
Prova 2 – Sprint
2 de junho – Domingo
Prova 3 – Média

Organização: CAB – Clube de Aventura da Bairrada
FPO – Federação Portuguesa de Orientação
FEDO – Federación Española de Orientación
União de Freguesias de Souselas e Botão
Município de Coimbra

Comissão organizadora:
Diretor do Evento: Carlos Ferreira
Secretário do Evento: Fátima Saraiva
Mapas e Cursos: Carlos Ferreira
Controlo de Eventos: António José Silva

Informação:
CAB - Clube de Aventura da Bairrada Av. Calouste Gulbenkian 208 RC Fr 3750 102 Águeda, Portugal
Email: aventurabairrada@gmail.com
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Programa:
Até 20 de maio – Período de Inscrições com desconto
Até 27 de maio – Período de Inscrições
31 de maio
22h30 – Abertura do solo duro – Casa do Povo – Souselas (300 m INEDS)
1 de junho
9h30 – Abertura do secretariado no INEDS
12h00 – Briefing com todos os atletas
12h10 – Início das partidas da prova 1 – Mass Start
15h00 – Reunião de Clubes
17h30 – Início das partidas da prova 2 – Sprint
2 de junho
8h30 – Abertura do secretariado no INEDS
9h30 – Início das partidas da prova 3 – Média
12h30 – Cerimónia de entrega dos Troféus Campeonato Ibérico Feminino e do CIMPOR BOM MBTO
2019

Centro do Evento
Souselas

Coimbra

Graus
Graus, minutos e segundos
GPS

Latitude: 40.2975251
Latitude: N40º 17' 51.09''
Latitude: N40º 17.8515'

Longitude: -8.4268533
Longitude: W8º 25' 36.672''
Longitude: W8º 25.6112'
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Escalões do Campeonato Ibérico Feminino
D15 – D17 – D20 – D21E – D40 – D50 – D60

Escalões do troféu CIMPOR BOM MTBO 2019
D13 – D21A – H13 – H15 – H17 – H20 – H21E – H20 – H50 – H60
Escalões Abertos
Open Médio – Dificuldade técnica reduzida e média exigência física;
Open Longo – Dificuldade técnica reduzida e dificuldade física média/ alta.
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Informações Técnicas

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 Bilhete de Identidade);
Nº do SI Card, caso tenha um. Na ausência deste, ser-lhe-á dispensado um;
Prova a participar;
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As inscrições para os escalões abertos podem ser efetuadas até ao dia de prova, ficando, no entanto,
condicionadas à disponibilidade de mapas.
Nota: Os atletas que pretendem participar em grupo, devem efectuar apenas uma única inscrição
mencionando os dados obrigatórios de todos os participantes que o constituem.

Taxas de inscrição individual por prova

Pagamentos realizados a favor de CAB – Clube de Aventura da Bairrada
Banco: Montepio Geral (Agency - Águeda)
BIC/SWIFT: MPIOPTPL

IBAN: PT50 0036 0020 99100264520 17

Dormidas
Solo Duro no INEDS Souselas – Centro do Evento – Inscrição prévia

Dormidas
http://www.rotadabairrada.pt/entidade/prior-lucas_en_127/

Sistema de controlo

SPORTident será usado em todos os escalões com o sistema SPORTident AIR +
A organização fornecerá o Cartão Ativo SI aos atletas.
O SIAC não entregue no final do evento terá um custo de 80,00 Eur.
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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.
Para evitar falhas no processo de controlo, recomenda-se que os atletas passem dentro de 1,5 m da
unidade eletrônica e se movam a uma velocidade abaixo de 30 km/ h.
Recomenda-se ter o SIAC em um local fácil leitura de forma a poder confirmar a luz intermitente.

Mapa
Mapa da Marmeleira ampliado em 60 % - 1:10 000 5 m

Prémios
As classificações do Campeonato Ibérico Feminino obtêm-se pela soma dos resultados obtidos nas 3
etapas.


Troféu para as 3 primeiras classificadas de cada escalão de competição feminina:
D15 - D17 - D20 - D21E - D40 - D50 - D60
As classificações do troféu CIMPOR BOM MTBO 2019 obtém-se pela soma dos resultados obtidos nas 3

etapas.


Troféu para os 3 primeiros classificados nos escalões seguintes:
D13 - D21A - H13 - H15 - H17- H20 - H21A - H40 - H50 - H60 (5 primeiros no caso do H21E)




Troféu aos 3 clubes mais pontuados com inclusão de todos os atletas em prova.
Troféu para os 3 primeiros classificados dos percursos Open Médio e Open Longo.
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Descrição do terreno
Nas áreas de competição, pode-se encontrar vegetação intensa. Portanto, a proteção contra furos é
altamente recomendada. Todas as áreas de competição estão abertas ao público. Os pilotos devem seguir as
instruções dos organizadores. Ainda assim, é responsabilidade dos pilotos observar as regras de trânsito e
evitar práticas inseguras.
A área das provas é uma combinação de florestas de pinheiros, eucaliptos, vinhedos, áreas abertas e
urbanas com uma densa rede de estradas e caminhos. A altimetria é moderada com algumas zonas íngremes.

Regulamentos
Neste evento específico pode-se transitar fora dos caminhos.
Em Portugal a condução realiza-se no lado direito da estrada. Portanto, os participantes devem andar
no lado direito em todas as estradas e trilhos.

Anti doping
De acordo com o Código Antidoping da IOF e as regras aplicáveis a partir de 1º de fevereiro de 2010.
Por favor, consulte http://orienteering.org/anti-doping/

Primeiros socorros
Os organizadores fornecerão os primeiros socorros no centro de competição e nas arenas de cada
evento. 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. Os participantes de
nacionalidade portuguesa estão cobertas pelo seguro da FPO com os limites aí referidos.

Armazenamento, lavagem e reparação de bicicletas
Armazenamento de bicicletas está localizado no centro de eventos da competição. Instalações para
lavagem de bicicletas estarão disponíveis no centro de eventos / arena.
Temos um parceiro oficial de reparação de bicicletas que trabalhará na arena do evento. Pode alugar
uma bicicleta de montanha, se necessário. Contato - aventurabairrada@gmail.com.

Esquema das Partidas
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Mass Start

+
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