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CAPÍTULO I – Apresentação do Troféu APCA  
 
Art. 1 Organização 
 

1.1 O Troféu Associação Portuguesa de Corridas de Aventura, doravante designado por Troféu APCA, decorre nos dias 9 
e 10 de Outubro de 2004 no Alentejo e Algarve. É promovido pela Associação Portuguesa de Corridas de Aventura e 
pela Federação Portuguesa de Orientação e conta com a organização do Clube de Praticantes de Corridas de Aventura 
– UTL Aventura. 

 
1.2  O Clube UTL Aventura pode ser contactado pelos seguintes meios: 

� UTL Aventura 
 Rua António Sérgio, nº12 
 2750-555 Cascais 
PORTUGAL 

� Fax.: +351 214 862 163  
� http://www.portugalxpdrace.com/ 
� E-mail: info@portugalxpdrace.com 

 
 
 
Art. 2 Disposições Gerais 
 

2.1 O Troféu APCA tem como objectivo  dar experiência e incentivo a equipas interessadas que não conseguiram reunir as 
condições de participação no Portugal XPD Race. 

 
2.2 O Troféu APCA decorre em simultâneo com a 3ª etapa do Raid Portugal XPD Race. 

 
2.3 Será permitida a participação de um número máximo de 20 equipas no Troféu APCA. 

 
2.4 O Troféu APCA rege-se pelo regulamento do Portugal XPD Race, aplicando-se as condições de participação definidas 

para as equipas extra-competição, exceptuando os Art.s 4,  5,  6 e 7 que são alvo de regulamentação neste documento. 
 
2.5 O Troféu APCA está integrado no calendário regional das competições de Corridas de Aventura organizado sob a égide 

da Federação Portuguesa de Orientação. 
 
Art. 3          Princípios de ética ambiental 
 
       3.1       Como princípios de ética ambiental, o Troféu APCA, tal como o Portugal XPD Race adopta as 
                     normas gerais do protocolo Leave no Trace (www.lnt.org): 

 
   1- Prepare e planeie antecipadamente 
   2- Não acampe nem progrida em solos não regeneráveis 
   3- Deposite o lixo adequadamente 
   4- Deixe o que encontra pelo caminho 
   5- Minimize a utilização do fogo 
   6- Respeite a vida selvagem 
   7- Seja cortês e simpático com as pessoas no caminho 

 
 

CAPÍTULO II – Modelo de funcionamento e de competição 
 
Art. 4 Descrição do Troféu APCA 
  

4.1 O modelo de competição do Troféu APCA é idêntico ao das competições da Taça de Portugal de Corridas de Aventura 
(PEA). 

 
4.2 O Troféu APCA é uma Corrida de Aventura constituída por cinco etapas e que terá um percurso total que se encontra 

compreendido entre os 175 e os 210 kms. Esta competição decorrerá em regime ininterrupto até ao início da 5ª etapa, 
altura em que será imposta uma neutralização até às 8h do dia 10 de Outubro. 

 
4.3 O percurso do Troféu APCA é definido por um conjunto de postos de controlo (CP’s) que se dividem em Postos de 

Controlo Obrigatórios (CPO) e Postos de Controlo Facultativos (CPF). As equipas terão de visitar todos os CPO’s para 
se classificarem e ainda os CPF que conseguirem ou entenderem visitar.  

 
4.4 Por questões de segurança, a organização pode decidir que a visita a determinados CP’s obrigatórios ou facultativos só se 

pode realizar dentro de determinados limites de tempo referidos nas instruções de prova (raid-book) ou doutra forma 
comunicados às equipas.  

 
4.5 A organização, tendo como objectivo garantir o cumprimento do horário da competição, impõe horários limites de 

partida para o início das etapas e das secções das etapas. As equipas que não cumpram os limites horários são 
desclassificadas.  
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4.6 No breefing, a realizar 1 hora antes do início da competição, serão apresentados publicamente os percursos e serão 
fornecidos pela organização todos os documentos necessários para a realização da prova inclusive os mapas das etapas. 
Estes mapas conterão a zona de partida e chegada e os respectivos CP’s devidamente assinalados.  

 
4.7 Todas as informações respeitantes às etapas (material obrigatório, hora limite de partida, meio de progressão, etc...) 

estarão especificados no Raid-Book que será entregue às equipas antes do início da competição. 
 
4.8 O Troféu APCA realiza-se num formato idêntico ao Portugal Eco Aventura, com equipas de 4 elementos estando em 

prova 2 ou 3 elementos. Os elementos que não estão em prova realizam a assistência e transportam a viatura da equipa 
entre os locais de assistência. A troca  dos elementos em prova efectua-se no início de cada etapa. 

 
4.9 O tempo de prova é contabilizado desde a hora de partida até à hora em que a equipa termina a competição. Durante a 

prova poderá haver neutralizações definidas pela organização, que serão devidamente assinaladas (no Raid-Book e/ou 
outro meio). O tempo da neutralização será descontado ao tempo de prova. No entanto essas neutralizações não serão 
contabilizadas nem modificarão os tempos limites de partida das etapas.  

 
4.10 A organização poderá assinalar no mapa zonas de progressão obrigatórias e/ou interditas. A circulação fora ou dentro, 

respectivamente, dessas zonas implicará a perda dos CPs realizados nessa etapa. A circulação em vias abertas ao tráfego 
implica obediência estrita das regras de circulação nessas vias para peões e/ ou velocípedes sem motor. 

 
4.11 A progressão deve ser realizada de acordo com a natureza da etapa recorrendo a técnicas desportivas correspondentes. 

Assim no Troféu APCA a progressão terrestre será realizada a pé, em BTT e em patins e “Trikkes”. Na água, a 
progressão será realizada em canoa. Durante o Troféu APCA e em função das características da região, existirão algumas 
actividades desportivas adicionais associadas à realização de alguns dos CPF’s sendo a sua realização deixada à escolha 
de cada equipa. Assim, como meios de atingir alguns CP’s, serão propostas as seguintes actividades/ desportos: Slide, 
Tirolesa, Rappel, Tiro com Arco, etc...  

 
4.12 Competências necessárias para a realização das actividades/desportos, as quais não necessitam de certificação, atendendo 

ao reduzido nível de exigência: 
� As etapas de canoagem são efectuadas em caiaques duplos de polipropileno. Os percursos são realizados em rio com 

influencia da maré; 
� As actividades com cordas e/ou cabo de aço são realizadas pelos três elementos e consistem na transposição de 

obstáculos naturais usando técnicas diversas acessíveis;  
� O tiro com arco é realizado por todos os elementos, estando o alvo situado a cerca de 15 metros, devendo a equipa 

realizar uma pontuação igual a um terço da pontuação máxima possível. 
 
4.13 As equipas que não realizem um ou mais CPs obrigatórios de uma etapa são desclassificadas nessa etapa. 
 
4.14 A classificação final é ordenada pelo número de CP’s (CPO e CPF) controlados dentro do tempo limite estabelecido. A 

equipa que tiver maior número de CP’s será considerada vencedora. Em caso de igualdade no número de CP´s realizados 
aplicam-se os seguinte critérios de desempate: 

� Menor tempo de realização da prova; 
� Maior número de actividades realizadas com sucesso; 
� Sorteio. 
 

4.15 As equipas participantes no Troféu APCA não têm prioridade nas actividades nem na utilização dos equipamentos, tendo 
que ceder a passagem às equipas participantes no Raid Portugal XPD Race, aguardando sem direito a neutralização que 
se reunam as condições para a realização das suas actividades.  

 
 
 
Art. 5 Inscrições, secretariado e verificações técnicas 
 

5.1 A inscrição no Troféu APCA é realizada mediante o preenchimento completo da ficha de inscrição, disponível na página 
electrónica do evento e efectuado o pagamento. A inscrição só será considerada válida após entrega dos seguintes 
documentos: 

� Ficha de inscrição (via Internet ou fax); 
� Comprovativo do pagamento (via Internet ou fax); 

O número máximo de equipas aceites nesta competição será de 20 (vinte) A prioridade na aceitação das 
inscrições é estabelecida pela data de pagamento. 

 
5.2 O valor da inscrição no Troféu APCA é de 250 euros (duzentos e cinquenta euros) por equipa.  

A data limite de inscrição é o dia 30 de Setembro de 2004. As inscrições podem encerrar antes desta data se se atingir o 
número máximo de equipas. 
  

A inscrição no Troféu APCA inclui: participação na prova, seguro, mapas, cedência de equipamentos (vide art. 14.1), 
locais de acantonamento,jantar de encerramento.  
 
O depósito das inscrições deve ser efectuado através de transferência bancária para a conta da Associação Portuguesa 
de Corridas de Aventura, ao cuidado do tesoureiro Luís Marques na Nova Rede e com o NIB 0033 0000 
45214461106 05. 

 
5.3 Só serão aceites alterações na constituição das equipas até dia 30 de Setembro de 2004. 
 
5.4 Qualquer desistência após o dia l5 de Setembro não dá direito a reembolso. Nas desistências anteriores a essa data as 

despesas decorrentes do reembolso serão por conta da equipa desistente. 
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5.5 Em caso de excesso de inscrições, os depósitos efectuados pelas equipas cujas inscrições não foram confirmadas serão 

devolvidos na íntegra até uma semana antes da realização da prova. 
 
5.6 As equipas devem entregar durante o secretariado/verificações técnicas da prova um Termo de Responsabilidade 

assinado pela equipa confirmando que sabem nadar e que não têm qualquer problema de saúde que impeça a prática 
desportiva, desresponsabilizando a organização do UTL Aventura, por quaisquer danos morais ou materiais causados aos 
próprios ou a terceiros. Este Termo será facultado pelo UTL Aventura. 

 
5.7 As equipas terão de entregar uma caução em cheque ou dinheiro pela utilização dos dorsais, placas, sistemas de controle, 

ou outro material fornecido pela organização, que será devolvida no final da prova, após a comprovação do estado do 
material devolvido. 

 
5.8 A organização indicará antecipadamente, os locais e horas onde decorrerá o acantonamento do dia 8, o secretariado da 

prova e o local de partida. 
 

5.9 As equipas que não possuam o material obrigatório ou este se apresente defeituoso não poderão participar nas etapas ou 
nas actividades onde este seja requerido. 

 
 
Art. 6 Equipas 

6.1 As equipas são formadas por quatro elementos (masculinos e/ou femininos).  
 
6.2 A idade mínima de participação é de 18 anos 

 
6.3 As equipas deverão indicar um chefe de equipa, que será o responsável por todos os contactos com a organização da 

prova. 
 
6.4 As equipas serão identificadas pelo seu nome e pelo número de dorsal atribuído pela organização. (ver Art. 22).  
 
 

Art. 7 Assistência às equipas 
7.1 A assistência às equipas é obrigatória e a sua organização, transporte e logística é da responsabilidade das próprias. 

Dada a natureza da actividade de assistência, é da inteira responsabilidade dos participantes o cumprimento do Código 
da Estrada. Assim sendo, aceitam os participantes libertar antecipadamente a organização de quaisquer 
responsabilidades criminal ou civil, por quaisquer acidentes de viação. 

 
7.2 A equipa pode trocar entre si o elemento de assistência o número de vezes que entender mas apenas nos pontos de 

assistência (PA), indicados pela organização. O elemento de assistência tem que estar habilitado para conduzir o 
veículo de assistência entre etapas.  

 
7.3 A assistência pode ser prestada por um elemento da equipa ou por acompanhantes. A todas as equipas é recomendada 

a existência de um acompanhante que conduza o veículo de assistência. Equipas que recebam assistência no decorrer 
de uma etapa serão desclassificadas da prova.  

 
7.4 Só será permitido o transporte dos elementos das equipas em veículos quando estas decidirem saltar etapas. Nesse 

caso, devem informar a organização e receber a sua autorização. 
  

7.5 É explicitamente autorizado o abrigo, alimentação e hidratação prestado pelos habitantes locais às equipas (esta regra 
no entanto exclui qualquer transporte realizado por terceiros).� 

 
7.6 A localização das áreas de assistência só será revelada no momento em que se proceder à entrega do Raid Book da 

prova. 
�

Art. 8 Sistemas de controlo. 
8.1 A organização atribui a cada participante um dispositivo de controlo (SportIdent) destinado a comprovar a sua 

passagem pelos postos de controlo (CPs); a sua validação/picotagem é da responsabilidade da equipa. 
 
8.2 O dispositivo de controlo deve ser apresentado à organização no final de cada etapa (imediatamente quando chegam), 

para que seja registado o tempo de chegada e o número de CPs realizados. O chefe de equipa deverá rubricar uma 
folha de controlo, confirmando o número de CPs e o tempo realizado, anotados pelo controlador, se a organização ou 
se a equipa assim o entender. 

 
8.3 Em caso de desistência, as equipas devem sempre entregar os dispositivos de controlo à organização. 
 
8.4 A perda do dispositivo de controlo durante uma etapa implica a perda de todos os CPs nela realizados, excepto o CP 

de chegada. No início da etapa seguinte a organização atribuirá outro dispositivo de controlo à equipa. 
 
8.5 No Raid Book da prova virão descritos os procedimentos específicos para utilização dos dispositivos de controlo 

fornecidos. 
 
 
Art. 9 Postos de controlo. 

9.1 Os postos de controlo (CP’s) encontram-se numerados no mapa e identificados na baliza, colocada no terreno, por um 
código. Cada CP terá um número e código único durante a prova. 
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9.2 A sinalética dos CP’s é indicada no mapa segundo as regras da International Orienteering Federation. No terreno estes 
encontram-se assinalados por um prisma de orientação. 

 
9.3 Os postos de controlo poderão, sempre que a organização assim o entender, ter a presença de controladores. 

 
 
Art. 10 Pontos de Partida, de Chegada e de Assistência. 

10.1 Para a realização da etapa os pontos de partida e chegada são considerados como obrigatórios. Estes estão 
devidamente assinalados no mapa e identificados no terreno pela presença de um controlador da organização. 

 
10.2 Tal como já referido em 8.2, todos os elementos da equipa, ao chegar da etapa, devem dirigir-se junto do controlador e 

proceder ao registo do tempo de chegada, antes de se dirigirem à assistência. Caso não o façam, a equipa será 
desclassificada nessa etapa. 

 
10.3 Quando as equipas desejarem partir, todos os seus elementos deverão dirigir-se junto do controlador. A partir deste 

instante o retorno à zona de assistência é proibido.  
 
10.4 Existirá para cada etapa uma hora limite para o seu inicio que constará no Raid Book da prova. Após essa hora limite 

as equipas não serão autorizadas a partir, devendo dirigir-se para o início da etapa seguinte onde retomarão a prova.  
 

10.5 Os pontos de assistência (PA) encontram-se junto às partidas/chegadas das etapas e serão indicados pela organização. 
Excepcionalmente poderá haver assistências (para troca de equipamentos) no decorrer da etapa, sendo tal situação 
obrigatoriamente referida no Raid-book. 

 
 
 

Art. 11 Desistências, abandono ou situações de acidente. 
11.1 As equipas que queiram desistir da prova devem fazê-lo no início ou final de uma etapa e devem comunicar a sua 

decisão à organização. 
 
11.2 Um atleta lesionado ou acidentado não poderá ser abandonado pelos colegas. No caso de não conseguir chegar ao 

final da etapa, a equipa deverá contactar a organização para que o atleta possa ser socorrido. 
 
11.3 Em caso de desistência de elementos, que inviabilize a participação do nº de elementos requeridos para a realização da 

etapa, a equipa será desclassificada nas etapas correspondentes. Se a equipa pretender prosseguir a prova deverá 
solicitá-lo à organização, que decidirá caso a caso da continuação dos restantes elementos em prova.  

 
 
Art. 12 Meios de navegação e comunicações. 

12.1 Todos os meios de navegação por rádio ou satélite (Ex: GPS) são estritamente proibidos. A sua posse e/ou utilização 
levará à desclassificação da equipa.  

 
12.2 A utilização de meios de comunicação móvel só poderá ocorrer em situações de emergência e para os números de 

telefone fornecidos pela organização. Para tal a equipa deverá apresentar um telemóvel de emergência que será 
conservado desligado dentro de um invólucro lacrado durante toda a prova. A violação do invólucro, a não ser em 
caso de manifesta emergência, implica a desclassificação na prova. 

 
 
Art. 13 Bonificações e penalizações. 

13.1 A organização pode atribuir bonificações ou penalizações às equipas. A razão de tais atribuições deve ser divulgada e 
justificada. 

 
13.2 As bonificações a atribuir são em tempo e poderão ser devidas a: 

� expressamente indicadas no raid-book; 
� por actuação meritória que justifique gasto de tempo pela equipa. 

 
13.3 Para além das outras penalizações indicadas neste regulamento, as equipas podem ser penalizadas quanto a: 

� Não transportar consigo o equipamento obrigatório para a etapa indicado no Raid-book: será deduzido 1 CP por 
cada item em falta; 

� Desrespeito pelas instruções dadas pela organização: desclassificação na prova; 
� Não utilização do dorsal e das placas das BTT’s e Trikkes visíveis durante a prova: dedução de um CP por cada 

situação detectada; 
� Não utilização do equipamento de segurança (capacete de BTT, colete de salvação, etc): dedução de 3 CPs; 
� Os elementos da equipa não transitarem em ligação (em linha de vista e em comunicação). Nesse caso devem 

reagrupar junto ao controlador em 3 minutos (os elementos interpelados não podem afastar-se para procurar os 
companheiros). Se a equipa não conseguir reagrupar será penalizada num CP por múltiplo de 5 minutos ou fracção 
que exceda os 3 minutos; 

� Receber assistência fora dos locais definidos: desclassificação na prova. 
� Deslocar-se em viaturas motorizadas, excepto em situação de emergência para prestar apoio a elemento acidentado: 

desclassificação na prova.  
� Deitar fora lixo ou resíduos durante a prova ou deixá-los fora dos locais apropriados nas zonas de assistência: 

dedução de um CP por cada situação detectada; 
� Outras indicadas no Raid-book. 
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Art. 14 Equipamento fornecido pela organização. 
14.1 A organização fornece o seguinte equipamento, quando necessário: 

� Equipamento colectivo para a transposição de obstáculos; cordas, cabos de aço, etc.; 
� Equipamento para as actividades de canoagem (1 caiaque “sit-on-top” de 2 lugares, pagaias e coletes); 
� Equipamento para Tiro com Arco (Arco, flechas e alvo); 
� 2 a 3 Trikkes 
� Outros equipamentos específicos não indicados no equipamento obrigatório a transportar pelas equipas. 

 
14.2 A organização cobrará uma caução pela cedência dos equipamentos, de acordo com o Art. 5.7. Caso os equipamentos 

sejam danificados, a organização pode deduzir as verbas correspondentes para a reparação e/ou reposição. 
 
Art. 15 Equipamento obrigatório. 

15.1 Equipamento permanente por equipa em todas as etapas: 
� Duas bússolas; 
� Dois apitos; 
� Um telemóvel de emergência como referido no ponto (12.2); 
� Um kit de primeiros socorros contendo material de desinfecção, ligaduras, adesivo e pensos. 
� Um saco para lixo. 

 
15.2 Equipamento permanente por participante em todas as etapas: 

� Uma mochila; 
� Uma manta de sobrevivência 
� Um chapéu, boné ou similar; 
� Um cantil ou similar com a capacidade mínima de 0,75l; 

 
15.3 As equipas têm ainda que transportar consigo o equipamento obrigatório não permanente abaixo referido. Este 

equipamento deverá ser transportado nas etapas em que tal for indicado no Raid-Book: 
 

� 1 lanterna ou frontal que funcione, por participante 
� 1 Luz vermelha intermitente, por participante 
� 1 Forro polar ou similar por participante 
� 1 Casaco “corta-vento” por participante 
� 3 bicicletas de montanha (BTT)  
� 3 capacetes para BTT (modelo homologado); 
� 2 kits de reparação de BTT; 
� 1 arnês (modelo homologado para escalada)  
� 2 mosquetões com segurança 
� 1 saco estanque (mínimo 10 lt); 

 
Art. 16 Equipamento recomendado: 

16.1 Colectivo: 
� Um ciclómetro  
� Um porta -mapas estanque  
� Um porta-mapas para BTT;  
� Luzes dianteiras para BTT 
� Um relógio com cronómetro;  
� Um tenda ou similar para pernoita.  

 
16.2 Individual: 

� Roupa desportiva adequada que cubra o corpo todo; 
� Sapatos de corrida e/ou botas de montanha, ou calçado desportivo apropriado; 
� Fato de banho; 
� Saco-cama e esteira; 
� Pilhas de substituição 
� Um arnês + 2 mosquetões por participante em prova 
� Protecções (joelheiras, punhos e cotoveleiras ) para patinagem.  
� Luvas para BTT ou similar 
�

CAPÍTULO IV – Classificação e Prémios 
Art. 17 Classificação Geral da Prova. 

17.1 A classificação geral da prova é obtida pela aplicação do disposto no Art. 4.14. 
 
17.2 A classificação geral provisória será preparada pela organização e homologada pelo Júri Técnico que se reunirá após o 

encerramento da prova e antes da entrega de prémios. Esta classificação será utilizada na distribuição simbólica de 
prémios e será afixada no local. 

 
17.3 A classificação geral provisória será definitiva após terem sido consideradas as reclamações de acordo com o Art.18 e 

publicada a acta da decisão do júri. Os prémios serão atribuídos definitivamente a partir dessa altura. 
 
 

 
Art. 18 Reclamações.  

CAPÍTULO III – Equipamento 
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18.1 As equipas que desejarem reclamar relativamente ao desenrolar da prova, deverão fazê-lo por escrito após a etapa a 
que as mesmas se referem e depositá-las com o(s) controlador(es) dessas etapas. 

 
18.2 As equipas poderão ainda reclamar da classificação geral provisória e fazê-lo durante os três dias úteis após a 

publicação dos resultados, nesse caso obrigatoriamente por escrito, via fax ou e-mail. 
 
18.3 A estas reclamações, a direcção da prova responderá sempre que possível por afixação da decisão no placar de avisos. 

Destas decisões as equipas poderão recorrer por escrito para o Júri Técnico. 
 
18.4 O Júri Técnico decidirá sobre as reclamações referidas em 18.2 e sobre os recursos referidos em 18.3. 

 
Art. 19 Júri Técnico 

19.1 A constituição do Júri Técnico deve ser realizada e publicitada antes do início da prova.  
 
19.2 O Júri Técnico é constituído por quatro elementos: 

� Supervisor nomeado pela Associação Portuguesa de Corridas de Aventura - dirige e coordena as 
reuniões, tendo direito a voto; 

� Director de Prova ou Director Técnico – participa nas reuniões sem direito a voto; 
� Dois atletas – com reconhecida experiência e de equipas diferentes. 

Os atletas escolhidos para integrar o Júri Técnico, só se podem recusar a fazê-lo por motivo de força maior. 
 
19.3 Serão indicados dois atletas de reserva que poderão integrar o Júri Técnico no caso de decisões que impliquem e/ou 

eventualmente favoreçam as equipas dos membros do júri. As decisões do Júri Técnico, sobre matérias técnicas ou de 
facto, são vinculativas para a organização e para as equipas e delas não há lugar a recurso. 

 
Art. 20 Prémios. 

20.1 Serão atribuídos troféus para os elementos constituintes da equipa vencedora do Troféu APCA 
 
20.2 Serão distribuídas lembranças locais e da prova a todos os participantes. 
 
20.3 Serão também atribuídos prémios acessórios de acordo com a informação prestada às equipas à medida que estes 

sejam disponibilizados pelos apoiantes e/ou patrocinadores da prova. A natureza destes prémios será comunicada às 
equipas através do Site e das Newsletters do PEA. 

 

CAPÍTULO V – Seguro 
Art. 21 Seguro acidentes pessoais 

21.1 Todos os participantes subscrevem, no acto da inscrição, uma apólice de seguro de acidentes pessoais nas actividades 
desportivas previstas no Troféu APCA, com as seguintes coberturas máximas: 

� Morte e invalidez permanente: 49 879,79 Eur; 
� Despesas de tratamento: 4 987,98 Eur. 

 
21.2 O seguro não cobre acidentes de viação, mesmo que decorram durante a realização das etapas; 
 
21.3 O preço do seguro está incluído no valor da inscrição. 

 

CAPÍTULO VI – Patrocínios e Media 
Art. 22 Patrocínios 

22.1 O nome da equipa e patrocinadores associados não poderá exceder os 40 caracteres, para efeitos de apresentação nas 
listagens de classificações. A organização reserva-se no direito de recusar uma denominação, logotipo ou patrocinador 
de equipa caso considere que este seja de carácter provocativo ou que desrespeite o espírito do Troféu APCA e do 
Portugal XPD Race. 

 
22.2 As equipas participantes terão de utilizar, de forma visível e em todas as etapas, os dorsais e as placas de BTT e 

Trikke distribuídos pela organização. Fora deste espaço é autorizado às equipas a publicitação dos seus patrocinadores 
em todos os seus equipamentos pessoais que utilizem em prova (ex: bonés, mochila, calções, BTT’s, etc.) 

 
22.3 É proibido às equipas durante o decorrer da competição ou dos actos públicos relacionados com a mesma, a 

distribuição, afixação ou projecção de qualquer tipo de informação de carácter publicitário, sem que esta tenha sido 
devidamente autorizada pela organização. As equipas que não o cumpram serão desclassificadas. 

 
Art. 23 Media 

23.1 Todos os direitos de captação, produção e difusão de imagens do Troféu APCA e do Portugal XPD Race estão 
reservados. A organização reserva para si o direito de usar e disponibilizar estes conteúdos de forma comercial, 
promocional e/ou informática. Às equipas participantes é permitido a recolha de fotografias e imagens da prova, 
unicamente para fins privados e/ou publicação nas páginas Web das respectivas equipas. A disponibilização de 
material audiovisual para notícias e/ou reportagens na imprensa, por parte das equipas, terá que ser autorizada 
previamente pela Associação Portuguesa de Corridas de Aventura. 

 
23.2 Todos os meios de comunicação nacionais e regionais que desejem captar imagens de qualquer actividade relacionada 

com a prova deverão previamente pedir a autorização ao Clube de Praticantes UTL Aventura. 
 

 

CAPÍTULO VII – Disposições finais  
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Art. 24 Casos omissos 
24.1 Aos casos omissos do presente Regulamento, relacionados com as modalidades desportivas nele envolvidas, aplicam-se 

os respectivos Regulamentos Desportivos em vigor; 
24.2 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Júri Técnico da prova e devidamente publicitados. 
 

Art. 25 Validade do Regulamento 
25.1 O presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicação no site da prova, é válido só para a prova referida 

no artigo 1 e extingue-se após a conclusão de todos os procedimentos referidos no mesmo ou até ao fim do ano civil 
de 2004. Pode, no entanto, ser actualizado ou rectificado pelo UTL Aventura antes de 6 de Outubro de 2004, com a 
concordância da APCA e devidamente comunicado às equipas. 

 


