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Decisões da organização sobre as reclamações apresentadas 
 
As reclamações das equipas incidiram sobretudo sobre questões de 
cronometragem, com origem em falhas do sistema electrónico SI (CP 
36). A todas elas foram dadas respostas imediatamente após a 
verificação física dos dados do Sistema.  
Os resultados deste conjunto de reclamações foram incorporados nas 
classificações provisórias publicadas no Site do Estoril Portugal XPD 
Race.  
Para além destas foram presentes à organização duas reclamações 
escritas sobre a localização do CP 35 às quais a organização deu 
provimento, e isto apesar de se verificar que o CP estava no circulo, 
se bem que não no seu centro. 
Foram ainda atendidas as reclamações da equipa 26 a quem foi 
atribuída uma bonificação em tempo de 2h 20 m devida a avaria no 
kayak e não foi considerada procedente a reclamação da equipa 5 
sobre a decisão da organização de não os deixar entrar no rio para a 
etapa de kayak ao fim da tarde de Sábado, dia 8 de Dezembro. Neste 
ultimo caso decisão da organização baseou-se nos dados que possuía 
sobre o andamento das equipas na etapa, das condições de 
segurança do rio e dos tempos de corte seguintes. 
 
 
 
Organization decisions on the teams protests 
 
The team’s protests were due to timing and CP’s. To all of them were 
given replies by the organizers immediately after verification of SI 
data. The published results incorporates all the replies, namely the 
leaderboard and result sheets. 
Apart from that group two protests were present related to the CP 
35, which in fact was place in the circumference drawn in the map, 
but not in its middle. 
Another two protests were produced, the first by team 36 to which 
the organization gave a time bonus of 2h20m due to kayak 
replacement. The second was presented by team nº5 protesting the 
decision of the organization not to allow team to enter the river at the 
late Saturday afternoon. In this last case the organization maintain 
its decision, which was based in the data about the teams timing, 
river safety and course time limits. 
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