
1ª Etapa1ª Etapa1ª Etapa

Meio de progressão Multiactividades - Score 100 (BTT, Orientação, 
Canoagem, Jogos Populares, Jogos de Cooperação)
Multiactividades - Score 100 (BTT, Orientação, 
Canoagem, Jogos Populares, Jogos de Cooperação)

Hora de Partida 10h00 (de dia 22 de Maio, quinta-feira)10h00 (de dia 22 de Maio, quinta-feira)

Hora Fecho 13h00 (de dia 22 de Maio, quinta-feira)13h00 (de dia 22 de Maio, quinta-feira)

Local de partida Escola Secundária , Castelo de PaivaEscola Secundária , Castelo de Paiva

Final de Etapa Varzea, Castelo de PaivaVarzea, Castelo de Paiva

Suporte cartográfico Carta Militar 1:25 000Carta Militar 1:25 000

CP

100 pts.= 5 CP’s
desvio até 5 pts. = 4 CP’s
desvio até 10 pts. = 3 CP’s
desvio até 20 pts. = 2 CP’s
desvio superior a 20 pts. = 1 CP

100 pts.= 5 CP’s
desvio até 5 pts. = 4 CP’s
desvio até 10 pts. = 3 CP’s
desvio até 20 pts. = 2 CP’s
desvio superior a 20 pts. = 1 CP

Equipamento Obrigatório 
de segurança específico 
para o meio de progressão

Colete de sinalização quando circular nas estradas 
(idêntico ao prescrito pelo Código da Estrada),
Capacete, Luz traseira para as BTT’s.
Colete de flutuação e pagaia na canoagem.

Colete de sinalização quando circular nas estradas 
(idêntico ao prescrito pelo Código da Estrada),
Capacete, Luz traseira para as BTT’s.
Colete de flutuação e pagaia na canoagem.

Observações

O objetivo da etapa é contabilizar 100 pontos no 
menor tempo possível através da realização com 
sucesso das diversas actividades propostas. No 
mapa de prova está indicado o Score disponível 
para cada PC e actividade. O percurso de 
Canoagem é realizado por dois elementos de cada 
equipa num tempo limite de 30 minutos. As regras 
e o tempo limite dos jogos são explicados pelos 
controladores no local.

O objetivo da etapa é contabilizar 100 pontos no 
menor tempo possível através da realização com 
sucesso das diversas actividades propostas. No 
mapa de prova está indicado o Score disponível 
para cada PC e actividade. O percurso de 
Canoagem é realizado por dois elementos de cada 
equipa num tempo limite de 30 minutos. As regras 
e o tempo limite dos jogos são explicados pelos 
controladores no local.

CONTACTOS ORGANIZAÇÃOCONTACTOS ORGANIZAÇÃO
Alexandre Silva (coordenador) +351 93 3479467
Frederico Tiago (responsável técnico) +351 91 6311220

EMERGÊNCIA MÉDICAEMERGÊNCIA MÉDICA
112112

Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva +351 255 690 550

1/8



2ª Etapa2ª Etapa2ª Etapa

Meio de progressão Orientação Pedestre, Natação e CanoagemOrientação Pedestre, Natação e Canoagem

Hora de Partida 15h00 (de dia 22 de Maio, quinta-feira)15h00 (de dia 22 de Maio, quinta-feira)

Hora Fecho 18h00 (de dia 22 de Maio, quinta-feira)18h00 (de dia 22 de Maio, quinta-feira)

Local de partida Jardim do Turismo de CinfãesJardim do Turismo de Cinfães

Final de Etapa Cais Fluvial do Porto Antigo, CinfãesCais Fluvial do Porto Antigo, Cinfães

Suporte cartográfico Carta Militar 1:12 500Carta Militar 1:12 500

CP 6 (a, b, c, d), 7 (a, b), 8 (natação), 9 (canoagem- 
a, b, c), 10 (jogos- a, b)
6 (a, b, c, d), 7 (a, b), 8 (natação), 9 (canoagem- 
a, b, c), 10 (jogos- a, b)

Equipamento Obrigatório 
de segurança específico 
para o meio de progressão

Colete de sinalização quando circular nas estradas 
(idêntico ao prescrito pelo Código da Estrada).
Colete de flutuação e pagaia na canoagem.

Colete de sinalização quando circular nas estradas 
(idêntico ao prescrito pelo Código da Estrada).
Colete de flutuação e pagaia na canoagem.

Observações

Os PC’s (Postos de controlo) de Orientação Urbana 
- 6a, 6b, 6c e 6d podem ser realizados em qualquer 
ordem. Os PC’s de Orientação 7a e 7b devem ser 
realizados em sequência. Os restantes PC’s podem 
ser realizados em qualquer ordem pois o tempo da 
etapa será contabilizado quando a equipa chega 
pela primeira vez ao Cais do Porto Antigo.
O percurso de Canoagem é realizado por dois 
elementos de cada equipa num tempo limite de 30 
minutos. As regras e o tempo limite dos jogos são 
explicados pelos controladores no local.

Os PC’s (Postos de controlo) de Orientação Urbana 
- 6a, 6b, 6c e 6d podem ser realizados em qualquer 
ordem. Os PC’s de Orientação 7a e 7b devem ser 
realizados em sequência. Os restantes PC’s podem 
ser realizados em qualquer ordem pois o tempo da 
etapa será contabilizado quando a equipa chega 
pela primeira vez ao Cais do Porto Antigo.
O percurso de Canoagem é realizado por dois 
elementos de cada equipa num tempo limite de 30 
minutos. As regras e o tempo limite dos jogos são 
explicados pelos controladores no local.

CONTACTOS ORGANIZAÇÃOCONTACTOS ORGANIZAÇÃO
Alexandre Silva (coordenador) +351 93 3479467
Frederico Tiago (responsável técnico) +351 91 6311220

EMERGÊNCIA MÉDICAEMERGÊNCIA MÉDICA
112112

Bombeiros Voluntários de Cinfães +351 255 561 567
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3ª Etapa3ª Etapa3ª Etapa

Meio de progressão Orientação em BTT, TRIKKE e Jogos PopularesOrientação em BTT, TRIKKE e Jogos Populares

Hora de Partida 09h00 (de dia 23 de Maio, sexta-feira)09h00 (de dia 23 de Maio, sexta-feira)

Hora Fecho 12h00 (de dia 23 de Maio, sexta-feira)12h00 (de dia 23 de Maio, sexta-feira)

Local de partida Balneário Termal das Termas do Carvalhal, Castro 
Daire
Balneário Termal das Termas do Carvalhal, Castro 
Daire

Final de Etapa Balneário Termal das Termas do Carvalhal, Castro 
Daire
Balneário Termal das Termas do Carvalhal, Castro 
Daire

Suporte cartográfico Carta Militar 1:25 000Carta Militar 1:25 000

CP 11 (a, b, c, d), 12, 13, 14 (TRIKKE), 15 (Jogos- a, 
b)
11 (a, b, c, d), 12, 13, 14 (TRIKKE), 15 (Jogos- a, 
b)

Equipamento Obrigatório 
de segurança específico 
para o meio de progressão

Colete de sinalização quando circular nas estradas 
(idêntico ao prescrito pelo Código da Estrada),
Capacete e Luz traseira.

Colete de sinalização quando circular nas estradas 
(idêntico ao prescrito pelo Código da Estrada),
Capacete e Luz traseira.

Observações

Os PC’s (Postos de controlo) de Orientação em BTT  
podem ser realizados em qualquer ordem. Os PCs 
14 (TRIKKE) e 15a e 15b (Jogos Tradicionais) 
podem ser realizados no inicio ou no final da etapa. 
O tempo da etapa será contabilizado entre a 
partida e chegada do percurso de BTT. O percurso 
de BTT é realizado por pelo menos dois elementos 
de cada equipa. As regras e o tempo limite da 
TRIKKE e dos Jogos Populares são explicados pelos 
controladores no local.

Os PC’s (Postos de controlo) de Orientação em BTT  
podem ser realizados em qualquer ordem. Os PCs 
14 (TRIKKE) e 15a e 15b (Jogos Tradicionais) 
podem ser realizados no inicio ou no final da etapa. 
O tempo da etapa será contabilizado entre a 
partida e chegada do percurso de BTT. O percurso 
de BTT é realizado por pelo menos dois elementos 
de cada equipa. As regras e o tempo limite da 
TRIKKE e dos Jogos Populares são explicados pelos 
controladores no local.

CONTACTOS ORGANIZAÇÃOCONTACTOS ORGANIZAÇÃO
Alexandre Silva (coordenador) +351 93 3479467
Frederico Tiago (responsável técnico) +351 91 6311220

EMERGÊNCIA MÉDICAEMERGÊNCIA MÉDICA
112112

Bombeiros Voluntários de Castro DAire +351 232 319 050
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4ª Etapa4ª Etapa4ª Etapa

Meio de progressão Orientação Pedestre, Rappel e TRIKKE DownHillOrientação Pedestre, Rappel e TRIKKE DownHill

Hora de Partida 14h00 (de dia 23 de Maio, sexta-feira)14h00 (de dia 23 de Maio, sexta-feira)

Hora Fecho 19h00 (de dia 23 de Maio, sexta-feira)19h00 (de dia 23 de Maio, sexta-feira)

Local de partida Aldeia da Pena, S. Pedro do Sul (Cruzamento junto 
da acesso para S. Macario e para a aldeia)
Aldeia da Pena, S. Pedro do Sul (Cruzamento junto 
da acesso para S. Macario e para a aldeia)

Final de Etapa Aldeia da Pena (Os veículos de assistência só serão 
autorizados a descer para irem recolher as equipas)
Aldeia da Pena (Os veículos de assistência só serão 
autorizados a descer para irem recolher as equipas)

Suporte cartográfico Carta Militar 1:25 000Carta Militar 1:25 000

CP 16, 17, 18, 19 (Rappel), 20 (TRIKKE DH)16, 17, 18, 19 (Rappel), 20 (TRIKKE DH)

Equipamento Obrigatório 
de segurança específico 
para o meio de progressão

Colete de sinalização quando circular nas estradas 
(idêntico ao prescrito pelo Código da Estrada),
Capacete, Luzes dianteira e traseira.

Colete de sinalização quando circular nas estradas 
(idêntico ao prescrito pelo Código da Estrada),
Capacete, Luzes dianteira e traseira.

Observações

Os PC’s (Postos de controlo) de Orientação 
Pedestre 16, 17 e 18 devem ser realizados pela 
ordem. O PC’s 19 (Rappel) e 20 (TRIKKE DH) são 
realizados por um único elemento. O tempo da 
etapa será contabilizado entre a partida e chegada 
do percurso pedestre. As regras e o tempo limite 
da TRIKKE DH e do Rappel são explicados pelos 
controladores no local e a ordem de realização será 
sorteada antecipadamente.

Os PC’s (Postos de controlo) de Orientação 
Pedestre 16, 17 e 18 devem ser realizados pela 
ordem. O PC’s 19 (Rappel) e 20 (TRIKKE DH) são 
realizados por um único elemento. O tempo da 
etapa será contabilizado entre a partida e chegada 
do percurso pedestre. As regras e o tempo limite 
da TRIKKE DH e do Rappel são explicados pelos 
controladores no local e a ordem de realização será 
sorteada antecipadamente.

CONTACTOS ORGANIZAÇÃOCONTACTOS ORGANIZAÇÃO
Alexandre Silva (coordenador) +351 93 3479467
Frederico Tiago (responsável técnico) +351 91 6311220

EMERGÊNCIA MÉDICAEMERGÊNCIA MÉDICA
112112

Bombeiros Voluntários de S. Pedro do Sul +351 232 720 110
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5ª Etapa5ª Etapa5ª Etapa

Meio de progressão BTT em linha, Tiro com Arco e TRIKKE (perícia) BTT em linha, Tiro com Arco e TRIKKE (perícia) 

Hora de Partida 9h00 (de dia 24 de Maio, sábado)9h00 (de dia 24 de Maio, sábado)

Hora Fecho 11h00 (de dia 24 de Maio, sábado)11h00 (de dia 24 de Maio, sábado)

Local de partida Antiga Estação de Paradela, Sever do VougaAntiga Estação de Paradela, Sever do Vouga

Final de Etapa Antigas Minas do Braçal, Sever do VougaAntigas Minas do Braçal, Sever do Vouga

Suporte cartográfico Carta Militar 1:25 000Carta Militar 1:25 000

CP 21, 22, 23, 24 (Tiro com Arco), 25 (TRIKKE perícia)21, 22, 23, 24 (Tiro com Arco), 25 (TRIKKE perícia)

Equipamento Obrigatório 
de segurança específico 
para o meio de progressão

Colete de sinalização quando circular nas estradas 
(idêntico ao prescrito pelo Código da Estrada),
Capacete, Luzes dianteira e traseira para as BTT’s.

Colete de sinalização quando circular nas estradas 
(idêntico ao prescrito pelo Código da Estrada),
Capacete, Luzes dianteira e traseira para as BTT’s.

Observações

Os PC’s do BTT em linha (21 a 23) devem ser 
realizados por  ordem. Os PCs 24 (Tiro com arco)  
e 25 (perícia de TRIKKE) são realizados no final da 
etapa. O tempo da etapa será contabilizado entre a 
partida e chegada do percurso de BTT. O percurso 
de BTT é realizado por pelo menos dois elementos 
de cada equipa. As regras e tempo limite da 
TRIKKE e do Tiro com Arco são explicados pelos 
controladores no local.

Os PC’s do BTT em linha (21 a 23) devem ser 
realizados por  ordem. Os PCs 24 (Tiro com arco)  
e 25 (perícia de TRIKKE) são realizados no final da 
etapa. O tempo da etapa será contabilizado entre a 
partida e chegada do percurso de BTT. O percurso 
de BTT é realizado por pelo menos dois elementos 
de cada equipa. As regras e tempo limite da 
TRIKKE e do Tiro com Arco são explicados pelos 
controladores no local.

CONTACTOS ORGANIZAÇÃOCONTACTOS ORGANIZAÇÃO
Alexandre Silva (coordenador) +351 93 3479467
Frederico Tiago (responsável técnico) +351 91 6311220

EMERGÊNCIA MÉDICAEMERGÊNCIA MÉDICA
112112

Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga +351 234 555 738
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6ª Etapa6ª Etapa6ª Etapa

Meio de progressão Multiactividades em Super Estratégia ( Orientação, 
TRIKKE, Jogos Tradicionais, Jogos de Cooperação)
Multiactividades em Super Estratégia ( Orientação, 
TRIKKE, Jogos Tradicionais, Jogos de Cooperação)

Hora de Partida 12h00 (de dia 24 de Maio, sábado)12h00 (de dia 24 de Maio, sábado)

Hora Fecho 14h30 (de dia 24 de Maio, sábado)14h30 (de dia 24 de Maio, sábado)

Local de partida Praça Comendador Álvaro Costa Leite, Vale de 
Cambra
Praça Comendador Álvaro Costa Leite, Vale de 
Cambra

Final de Etapa Praça Comendador Álvaro Costa Leite, Vale de 
Cambra
Praça Comendador Álvaro Costa Leite, Vale de 
Cambra

Suporte cartográfico Carta Militar 1:12 500Carta Militar 1:12 500

CP

100 pts. e tempo apostado = 5 CP’s
100 pts. e desvio até 5 min no tempo = 4 CP’s
100 pts. e desvio até 10 min no tempo = 3 CP’s
desvio até 5 pts. e qualquer tempo= 3 CP’s
desvio até 10 pts. e qualquer tempo = 2 CP’s
desvio superior a 10 pts. e qualquer tempo = 1 CP

100 pts. e tempo apostado = 5 CP’s
100 pts. e desvio até 5 min no tempo = 4 CP’s
100 pts. e desvio até 10 min no tempo = 3 CP’s
desvio até 5 pts. e qualquer tempo= 3 CP’s
desvio até 10 pts. e qualquer tempo = 2 CP’s
desvio superior a 10 pts. e qualquer tempo = 1 CP

Equipamento Obrigatório 
de segurança específico 
para o meio de progressão

Colete de sinalização quando circular nas estradas 
(idêntico ao prescrito pelo Código da Estrada).
Colete de sinalização quando circular nas estradas 
(idêntico ao prescrito pelo Código da Estrada).

Observações

As equipas apostam um tempo para a realização de 
do percurso e actividades escolhidas num total de 
100 pts.
No mapa de prova está indicado o Score disponível 
para cada PC e actividade. As regras e tempo limite 
para a realização de cada actividade são explicados 
pelos controladores no local.

As equipas apostam um tempo para a realização de 
do percurso e actividades escolhidas num total de 
100 pts.
No mapa de prova está indicado o Score disponível 
para cada PC e actividade. As regras e tempo limite 
para a realização de cada actividade são explicados 
pelos controladores no local.

CONTACTOS ORGANIZAÇÃOCONTACTOS ORGANIZAÇÃO
Alexandre Silva (coordenador) +351 93 3479467
Frederico Tiago (responsável técnico) +351 91 6311220

EMERGÊNCIA MÉDICAEMERGÊNCIA MÉDICA
112112

Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra +351 256 423 616
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7ª Etapa7ª Etapa7ª Etapa

Meio de progressão Orientação Pedestre, Rafting e Tiro Com ArcoOrientação Pedestre, Rafting e Tiro Com Arco

Hora de Partida 16h00 (de dia 24 de Maio, sábado)16h00 (de dia 24 de Maio, sábado)

Hora Fecho 19h00 (de dia 24 de Maio, sábado)19h00 (de dia 24 de Maio, sábado)

Local de partida Praia Fluvial de Espiunca, AroucaPraia Fluvial de Espiunca, Arouca

Final de Etapa Praia Fluvial de Espiunca, AroucaPraia Fluvial de Espiunca, Arouca

Suporte cartográfico Carta Militar 1:12 500Carta Militar 1:12 500

CP 31 (a, b, c, d), 32, 33, 34 (Rafting), 35 (Tiro com 
Arco)
31 (a, b, c, d), 32, 33, 34 (Rafting), 35 (Tiro com 
Arco)

Equipamento Obrigatório 
de segurança específico 
para o meio de progressão

Colete de sinalização quando circular nas estradas 
(idêntico ao prescrito pelo Código da Estrada)
Colete de sinalização quando circular nas estradas 
(idêntico ao prescrito pelo Código da Estrada)

Observações

Os PC’s (Postos de controlo) de Orientação Urbana 
- 31a, 31b, 31c e 31d podem ser realizados em 
qualquer ordem. Os PC’s de Orientação 32, 33 e 34 
(Rafing) devem ser realizados em sequência. O PC 
35 (Tiro Com Arco pode ser realizado no inicio ou 
no final da etapa). O tempo da etapa será 
contabilizado quando a equipa chega ao local de 
embarque no Rafting. O percurso de Rafting é 
realizado por dois elementos de cada equipa em 
embarcações partilhadas por várias equipas. As 
regras e o tempo limite do tiro com arco são 
explicados pelos controladores no local.

Os PC’s (Postos de controlo) de Orientação Urbana 
- 31a, 31b, 31c e 31d podem ser realizados em 
qualquer ordem. Os PC’s de Orientação 32, 33 e 34 
(Rafing) devem ser realizados em sequência. O PC 
35 (Tiro Com Arco pode ser realizado no inicio ou 
no final da etapa). O tempo da etapa será 
contabilizado quando a equipa chega ao local de 
embarque no Rafting. O percurso de Rafting é 
realizado por dois elementos de cada equipa em 
embarcações partilhadas por várias equipas. As 
regras e o tempo limite do tiro com arco são 
explicados pelos controladores no local.

CONTACTOS ORGANIZAÇÃOCONTACTOS ORGANIZAÇÃO
Alexandre Silva (coordenador) +351 93 3479467
Frederico Tiago (responsável técnico) +351 91 6311220

EMERGÊNCIA MÉDICAEMERGÊNCIA MÉDICA
112112

Bombeiros Voluntários de Arouca +351 256 944 800
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