
 

 
 

   



 

 
 



 

1 
 

ÍNDICE 

 

1. Apresentação / Introduction ............................................................................................................... 2 

2. Organização / Organization ................................................................................................................ 4 

3. Programa do Evento / Event Programme .......................................................................................... 5 

4. Informações Gerais / General Information ......................................................................................... 6 

5. Localizações / Locations .................................................................................................................... 9 

6. Inscrições / Entries ............................................................................................................................ 10 

7. Regras e Prémios / Rules and awards ............................................................................................. 14 

8. Informação Técnica / Tecnichal Information ................................................................................... 15 

9. Campos de treino / Trainning Camps .............................................................................................. 19 

 

  



 

   2 

1. APRESENTAÇÃO/INTRODUCTION 

Nos dias 23 e 24 de janeiro de 2021, os Municípios de Penedono e Sernancelhe serão palco mundial para mais um 

evento de grande nível de orientação pedestre. Em conjunto com estes dois municípios, a Federação Portuguesa de 

Orientação e a Federação Internacional de Orientação, o Clube de Orientação de Viseu irá organizar o Beira Alta 

O’Meeting 2021.  

Um fim de semana de orientação que contará com 3 etapas (distância média, sprint e distância longa), em que duas 

destas (distância média e longa) contarão para a Taça de Portugal Vitalis e a etapa de distância longa é candidata a 

World Ranking Event (WRE). 

Os Vencedores o Beira Alta O’Meeting resultarão da soma dos pontos das 3 etapas. 

O Município de Penedono receberá pela segunda vez um evento de orientação, tendo o mesmo sido palco em 2014 

dos Campeonatos Nacionais de Sprint e Distância longa de Orientação. Com organização do Clube de Orientação de 

Viseu, ficou bem patente a potencialidade do Município para receber eventos de orientação ao mais alto nível. 

O Município de Sernancelhe será um estreante na Orientação, onde se prometem terrenos fantásticos para a prática 

da modalidade, terrenos esses que a Região da Beira Alta já tem presenteado os atletas Portugueses e Internacionais. 

Em paralelo com a competição, existirão percursos abertos disponíveis para todos aqueles que pretendem conhecer 

a modalidade, ganharem mais experiência ou simplesmente fazerem um passeio diferente a sós ou em grupo, com 

amigos ou familiares. 

O Clube de Orientação de Viseu, irá novamente proporcionar um grande fim de semana de orientação, onde a 

qualidade organizativa está garantida. 

Quaisquer dúvidas não hesitem em contactar-nos através do e-mail: inscricoes@beiraom.coviseu-natura.pt 

Sigam todas as novidades neste site e no Facebook. 

 

On the 23rd and 24th of January of 2021, the villages of Penedono and Sernancelhe will host another high-level orienteering event. 
Together with these two municipalities, the Portuguese Orienteering Federation, the International Orienteering Federation and 
the Orienteering Club of Viseu will organize the Beira Alta O’Meeting 2021. 

It will be an orienteering weekend with 3 events (middle distance, sprint and long distance), on which two of these (middle and 
long distance) will count to the Portuguese Orienteering Ranking (Taça de Portugal Vitalis de Orientação) and the long distance 
is a World Ranking Event Candidate (WRE). 

The winners of the Meeting will result from the sum of points from all the three races (middle, sprint and long). 

The terrains of Penedono will receive for the second time an orienteering event, after having received in 2014 the National Sprint 
and Long Distance Orienteering Championships. This event clearly highlighted the potential of this area to receive high level 
orienteering events. After the map of Serra do Sirigo, Beselga and Penedono, two additional ones will be created: a forest one and 
a sprint one. 

On the other hand, Sernancelhe will receive for the first time an Orienteering event. Even so, fantastic terrains are guaranteed. As 
already shown, the Beira Alta Region has probably the best terrains in Portugal. 

In addition to the competition classes there will be open classes, recommended to everybody who would like to have their first 
contact with the sport, gain more experience or just take a different walk alone or in a group, with friends or family. 

The Orienteering Club of Viseu will once again create a great orientation weekend where high-quality terrains, maps and 
organization are guaranteed. 

Any questions do not hesitate to contact us through the email: inscricoes@beiraom.coviseu-natura.pt 

Follow all the news on this site and on Facebook. 

  

mailto:inscricoes@beiraom.coviseu-natura.pt
http://www.facebook.com/coviseu
mailto:inscricoes@beiraom.coviseu-natura.pt
http://www.facebook.com/coviseu
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1.1. MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE VISEU/MESSAGE FROM 

THE PRESIDENT OF CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE VISEU  

As terras da Beira Alta e o distrito de Viseu, demostraram já por diversas ocasiões, 

apresentarem condições únicas para a prática da orientação. Adicionalmente, o excelente 

clima português no Inverno permite ao pelotão mundial deslocar-se até Portugal para 

preparar da melhor forma a época.  

Após o sucesso de eventos como o Portugal O’Meeting 2012 em Viseu e Satão, do 

Campeonato Mediterrânico de Orientação 2014 em Satão e Aguiar da Beira, onde o Clube de 

Orientação de Viseu se juntou ao Ori-Estarreja na organização dos eventos, e do III Meeting 

de Orientação Dão Lafões WRE 2018, os eventos de orientação mundial voltam a estar na 

alçada da organização do COV-NATURA. Desta vez o palco serão terrenos de Penedono e 

Sernancelhe para o Beira Alta O’Meeting – Penedono e Sernancelhe WRE candidate. Em 2014, nos Campeonatos 

Nacionais de Sprint e Longa, Penedono demonstrou toda a sua potencialidade com excelentes terrenos. Já 

Sernancelhe, será a primeira vez que irá receber a comunidade orientista, mas podemos assegurar desde já que será 

mais uma agradável surpresa.  

Em Penedono, a Freguesia de Penela da Beira irá ser o epicentro do evento no primeiro dia. Com um novo mapa que 

terá um pouco de tudo o que a orientação pede. Floresta, detalhes rochosos, desnível, zonas de vegetação rasteira e 

mais densa, zonas abertas…uma diversidade incrível de terrenos. No mesmo dia a orientação irá passar para a zona 

mais urbana da freguesia, num excelente mapa na típica aldeia portuguesa de Penela da Beira.  

No segundo dia, o evento move-se para o concelho de Sernancelhe, mais concretamente para a Freguesia de Vila da 

Ponte, aqui teremos a prova candidata a WRE, uma distância longa num mapa que irá certamente fazer as delícias dos 

orientistas. Um mapa maioritariamente de floresta, com muitos detalhes rochosos, e alguma zonas de vegetação 

densa. 

Para além da componente competitiva, não podemos deixar de realçar as excelentes condições que a região apresenta 

para o turismo. Paisagens aprazíveis, aldeias históricas e uma gastronomia extraordinária são ingredientes que não 

podem ser desperdiçados.  

Posto isto, convidamos todos os amantes da natureza e do desporto a participarem nesta grande festa, seja em 

competição ou meramente em lazer. Existem percursos abertos adequados para quem quer apenas viver uma nova 

experiência a solo ou acompanhado.  

Até breve! 

The lands of Beira Alta and the district of Viseu have already proved their potential to host exceptional and challenging orienteering 
events. In addition to the extraordinary terrains and landscapes, the incredible Mediterranean weather during winter time allows 
the international orienteering peloton to prepare conveniently the season.  
After the recognized success of several events such as the Portugal O’meeting 2012 in Viseu and Sátão, the Mediterranean 
Championship in Orienteering in 2014 in Sátão and Aguiar da Beira (co-organized by Clube de Orientação de Viseu – Natura and 
Ori-Estarreja), and the III Meeting of Orienteering Dão Lafões WRE 2018 in Sátão (organized by Clube de Orientação de Viseu – 
Natura) , the big events are back to the club’s scheduling. This time, the terrains of Penedono and Sernancelhe will host the  Beira 
Alta O’Meeting (BEIROM’20) – Penedono and Sernancelhe WRE Candidate. In 2014, during the national championship of 
orienteering of sprint and long distance, Penedono have already showed its potential with challenging terrains. Concerning 
Sernancelhe, it is the first time that it will receive the orienteering community. Even though, we can already ensure that it  will be 
a nice surprise.  
In Penedono, the typical Portuguese village of Penela da Beira will the epicenter of the event during the first day. The forest map 
will be a new one, with a diversity of features, such as clean forest, rocky and contour details, all types of vegetation and open 
areas. During the same day, a sprint orienteering race will be held in the typical village of Penela da Beira.  
During the second day, the event will take place in the surroundings of Sernancelhe, more concretely, in Vila da Ponte. Here, a long 
distance WRE candidate will take place, in a map that certainly will surprise all the athletes. In a pine tree forest with a lot of rocky 
details and some areas of vegetation, this will be a map that will not be forgotten.  
Of course, that besides the competition, we cannot forget the excellent conditions that the region has to offer. Beautiful landscapes, 
villages with history and the tasteful gastronomy, are ingredients that cannot be wasted. 
Hereupon, we invite all the nature and sport lovers to participate in this big event, either competing or merely for leisure.  There 
will be open classes adequate to all that simply want to different and challenging adventure.  
See you soon! 

Presidente do Clube de Orientação de Viseu / President of the Clube de Orientação de Viseu 

Miguel Nóbrega   
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2. ORGANIZAÇÃO/ORGANIZATION  

CLUBE ORGANIZADOR/ORGANIZATION: 

Clube de Orientação de Viseu - Natura 

CO-ORGANIZAÇÃO/CO-ORGANIZATION: 

Câmara Municipal de Penedono; 

Câmara Municipal de Sernancelhe; 

FPO - Federação Portuguesa de Orientação; 

IOF – Federação Internacional de Orientação; 

DIRETOR DE PROVA/EVENT DIRECTOR: 

Rui Martins 

SUPERVISOR/IOF ADVISER: 

Alexandre Reis 

DIRETORES TÉCNICOS/TECHNICAL DIRECTOR: 

João Moura 

CARTÓGRAFOS/CARTOGRAPHERS: 

Tiago Aires;  

Rafael Miguel; 

TRAÇADORES DE PERCURSOS/COURSE SETTERS: 

Miguel Nóbrega; 

João Moura; 

Susana Almeida; 
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3. PROGRAMA DO EVENTO/EVENT PROGRAMME 

11 DE JANEIRO DE 2021 (SEGUNDA-FEIRA) 

23:59: Data limite para inscrições em escalões de 

competição sem agravamento; 

18 DE JANEIRO DE 2021 (SEGUNDA-FEIRA) 

23:59: Data limite para inscrições em escalões de 

competição. Inscrições nos percursos abertos e de formação 
são permitidas até ao dia do evento, sem agravamento nas 
taxas de inscrição, mas sujeita à disponibilidade de mapas; 

20 DE JANEIRO DE 2021 (QUARTA-FEIRA) 

23:59: Divulgação da lista de partidas; 

22 DE JANEIRO DE 2021 (SEXTA-FEIRA) 

10:00: Abertura do Secretariado: local a divulgar; 
11:00: Model event- Serra Sirigo – Beselga; 
22:00: Abertura do solo duro: local a divulgar; 

23 DE JANEIRO DE 2021 (SÁBADO) 

08:30: Abertura do secretariado na arena; 
10:00: Início das partidas para a Distância Média: Penela da 

Beira (Penedono); 
10:30: Início das partidas dos escalões abertos, e de 

formação (W/M10 e W/M12). O tempo de partida atribuído é 
meramente indicativo, sendo que usarão box de start; 
15:30: Início das partidas do Sprint – Penela da Beira; 
16:00: Início das partidas dos escalões abertos, e de 

formação (W/M10 e W/M12). O tempo de partida atribuído é 
meramente indicativo, sendo que usarão box de start; 

24 DE JANEIRO DE 2021 (DOMINGO) 

08:30: Abertura do secretariado na arena; 
09:30: Distância Longa WRE Candidate: Vila da Ponte 

(Sernancelhe); 
10:00: Início das partidas dos escalões abertos, e de 

formação (W/M10 e W/M12). O tempo de partida atribuído é 
meramente indicativo, sendo que usarão box de start; 
14:30: Entrega de prémios; 

11TH OF JANUARY 2021 (MONDAY) 

23:59: Deadline for registration without additional fees for 

competition classes; 

18TH OF JANUARY 2021 (MONDAY) 

23:59: Deadline for registration in Competition Classes. 

Thereafter, Open and Formation Classes entries will be 
accepted, until the day of the event, without additional fees, 
depending on map availability; 

31ST OF JANUARY 2021 (WEDNESDAY) 

23:59: Divulgation of start lists; 

22ND OF JANUARY 2021 (FRIDAY) 

10:00: Opening of the secretariat; 
11:00: Model event - Serra Sirigo – Beselga; 
22:00: Hard Floor’s opening: place to disclose; 

23RD OF JANUARY 2021 (SATURDAY) 

08:30: Opening of the secretariat at the Arena; 
10:00: Beginning of the starts to the Middle Distance WRE: 

Penela da Beira (Penedono); 
10:30: Start window for open and formation classes (W/M10 

and W/M12). The start time assigned is merely indicative, 
since all these athletes will use the start box; 
15:30: Sprint: Penela da Beira; 
16:00: Start window for open and formation classes (W/M10 

and W/M12). The start time assigned is merely indicative, 
since all these athletes will use the start box; 

24TH OF JANUARY 2021 (SUNDAY) 

08:30: Opening of the secretariat at the Arena; 
09:30: Long Distance WRE Candidate: Vila da Ponte 

(Sernancelhe); 
10:00: Start window for open and formation classes (W/M10 

and W/M12). The start time assigned is merely indicative, 
since all these athletes will use the start box; 
14:30: Awards ceremony; 
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4. INFORMAÇÕES GERAIS/GENERAL INFORMATION 

4.1. MODEL EVENT/MODEL EVENT 

 Mapa Serra do Sirigo, mapa entre os 2 locais de evento, situado no concelho de 

Penedono; 

 Mapas podem ser levantados no secretariado disponível na sexta (local a 

divulgar); 

 Preço por mapa: 4€. 

 Map of Serra do Sirigo, map between the 2 events location, in the municipality Penedono; 

 The maps must be taken from the Secretariat (to be provided), during the day 0 (Friday) 22nd of January; 

 Price per map:  4€. 

4.2. DORSAIS/BIB NUMBER 

 O evento terá dorsais próprios que poderão ser utilizados por TODOS os atletas; 

 Os dorsais são entregues aos atletas no secretariado; 

 A organização não permitirá a partida de atletas sem dorsal, sendo que os atletas nacionais poderão utilizar 

também o dorsal oficial da FPO. 

 The BIBs will be assigned by the organization, which shall be used by all athletes; 

 The BIBs numbers shall be picked at the Secretariat, prior to the event; 

 No athlete will be allowed to start without the respective Bib number. The Portuguese athletes may also use the official 
Bib number provided by de FPO.  

4.3. PARTIDAS/START LISTS 

 Não serão permitidas partidas a atletas sem SI (chip) ou peitoral, ou com um número diferente do constante 

da inscrição; 

 Alterações de SI deverão ser feitas com antecedência por e-mail; 

 Alterações de SI nos dias do evento só serão aceites após validação no secretariado e terão um custo de 1€; 

 Os escalões Abertos e os escalões W/M10 não têm hora de partida, apenas um intervalo de tempo onde 

podem iniciar a sua prova utilizando a estação start; 

 Não são permitas alterações nos tempos de partidas. 

 No athlete will be allowed to start without an SI-card (chip), BIBs or with a number different from the registered one; 

 Changes to the SI-card shall be made in advance by e-mail, or at the event’s Secretariat; 

 SI changes on the days of the event will only be accepted after validation in the secretariat and will cost 1 €; 

 The open classes, W/M10 do not have departure time. They will have a time interval where they can start with the “START 
Base”; 

 It won’t be allowed any change of start time on competition classes in event days. 

4.4. SECRETARIADO/SECRETARIAT 

 Funcionará nas arenas das três etapas (consultar horários no programa). 

 It will work in the arenas of the three stages (check schedule on program). 

4.5. BAR/BAR 

 Haverá serviço de bar no local da arena. 

 There will be bar service on the arena. 
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4.6. BABYSITTING/BABYSITTING 

 Haverá serviço de babysitting nas arenas com o mesmo horário do secretariado. 

 There will be babysitting service in the arenas, working at the same time as the secretariat. 

4.7. WC/WC 

 Disponíveis nas três etapas. 

 Available in all the stages. 

4.8. ALOJAMENTOS/ACCOMODATION 

 Será disponibilizado pela organização o regime de solo duro (local a definir); 

 Não é permitido o uso de calçado de competição dentro do pavilhão; 

 Não é permitido comer dentro do pavilhão; 

 Será disponibilizada uma área para confeção de refeições; 

 Alojamento local: divulgado assim que possível. 

 Hard floor will be available (location to be provided); 

 It is forbidden to use shoes with spikes inside the pavilion; 

 It is forbidden to cook and eat inside the pavilion; 

 An area for preparation of meals will be available; 

 Local accommodation: it will be provided soon. 

4.9. BANHOS/SHOWERS 

 Disponíveis no solo duro (local a definir). 

 Showers will be available in the hard floor: (location to be provided) 

4.10. CONTROLO ELETRÓNICO/ELECTRONIC PUNTCHING CONTROL 

 O SPORTident é o sistema de controlo eletrónico usado nas provas da FPO; 

 Será atribuído um SICard aos atletas que não indicarem o número do SICard no ato da inscrição; O preço por 

dia de aluguer para escalões de competição e de formação será de 1€. Escalões abertos estão isentos desta 

taxa; 

 Os SICards alugados deverão ser devolvidos à organização no final da participação do atleta. A não 

devolução ou perda do SICard implica o pagamento de uma taxa de 50€. 

 SPORTident is the official electronic event control system in FPO Competitions; 

 A SICard will be assigned to athletes who do not indicate the SICard number at the time of registration; Renting one 
SICard has the cost of 1,00€/day for Competition and Formation Classes, and it is free to Open Classes; 

 Rented SICards must be returned to the organization at the end of the athlete's participation; Losing or non-returning 
a rented SI Card implies the payment of 50€. 

4.11. SEGURO/INSURANCE 

 Atletas federados na FPO ou FEDO, ou atletas não federados mas residentes em Portugal ou com 

nacionalidade portuguesa estão cobertos pelo seguro da FPO (estes últimos deverão fornecer todos os dados 

requeridos aquando da inscrição). Os restantes não estão cobertos por qualquer seguro. 
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 Athletes affiliated to Portuguese Orienteering Federation (FPO) or in the Spanish Orienteering Federation (FEDO) or non-
affiliated athletes that have residence in Portugal or Portuguese nationality are covered by the FPO insurance (the latter 
must provide all the required data at the time of registration). The remaining athletes are not covered by any insurance. 

4.12. RECOLHA DE MAPAS/COLLECTING MAPS 

 Não haverá recolha de mapas. Apela-se ao Fair-Play de todos os participantes para que não haja troca de 

informações referentes aos percursos. 

 There will be no collection of maps at the end of the courses. We appeal for Fair Play to all participants. 

4.13. SINALIZAÇÃO/SINALIZATION 

 Todos os locais/eventos estarão devidamente assinalados pela Organização com setas laranja e brancas. Os 

atletas devem seguir as indicações da organização. 

 There will be traffic indications made by organization using orange and white arrows; All athletes must follow the 
organization instructions. 

4.14. ESCALÕES DE ELITE/ELITE CLASSES 

 Se o número de inscritos em Homens Elite for superior a 100, o escalão será dividido em Homens Elite e 

Homens Super Elite; 

 Para tal será utilizado o ranking IOF, atualizado a 31 de dezembro de 2020. 

 If the number of members in the men’s Elite class exceed 100 athletes, it will be dividing it into Men Super Elite and Men 
Elite; 

 IOF World Ranking dated to 31 December 2020 will be used to distribute the athletes into the two classes. 

4.15. TEMPOS LIMITE DE PROVA/RACE TIME LIMITS 

Sprint: 1h  Sprint: 1h 

Distancia Média: 2h  Middle Distance: 2h 

Distancia Longa: 3h  Long Distance: 3h 
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5. LOCALIZAÇÕES/LOCATIONS 

NOTA: Localizações exatas das arenas a divulgar assim que possível… 

NOTE: Exactly locations will be provided as soon as possible… 

 

PRINCIPAIS ACESSOS / MAIN ACCESSES:  

DE: 
FROM: 

PARA: 
TO: 

TEMPO/TIME 
(00H00) 

DISTÂNCIA/DISTANCE 
(KM) 

Viseu 

Penedono 

1h06 68km 

Lisboa 3h39 378km 

Porto 2h15 174km 

Madrid 4h17 428km 

Pontevedra 3h47 346km 

Penedono 

Sernancelhe 

0h15 15km 

Viseu 0h55 53km 

Lisboa 3h40 379km 

Porto 2h03 177km 

Madrid 4h19 428km 

Pontevedra 3h43 344km 

Penedono ETAPA/EVENT 1 e 2 0h10 7km 

Sernancelhe ETAPA/EVENT 3 0h10 7km 
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6. INSCRIÇÕES/ENTRIES 

As inscrições deverão ser submetidas através da plataforma oficial da FPO, Ori-OASIS, quer se tratem de atletas 

federados ou não federados. http://www.orioasis.pt/oasis/entries.php?action=club_class&eventid=2179 

Caso tenha alguma dificuldade em fazer a inscrição envie-nos e-mail para inscricoes@beiraom.coviseu-natura.pt com 

os seguintes dados: 

 Nome(s) do(s) participante(s); 

 Data(s) de nascimento; 

 Nome do Clube; 

 Nº de filiado na FPO ou o nº de Bilhete de Identidade caso não seja federado; 

 Ranking ID para escalões de Elite, não esquecer também inscrição em eventor.orienteering.org; 

 Nº do SI Card, caso tenha um. Na ausência deste, ser-lhe-á alugado um. O aluguer de um SIcard custa 2,00 € 

por dia nos escalões de Competição e Formação, sendo gratuito para escalões Abertos. A perda ou não 

devolução do SI Card alugado implica o pagamento de 50€; 

 Escalão de participação; 

 Etapas em que se pretende inscrever; 

 Caso pretenda participar em grupo indicação do mesmo. 

Entries must be submitted through the official platform for entries of the Portuguese Orienteering Federation, Ori OASIS, being the 
athletes federate or non-federate. 
http://www.orioasis.pt/oasis/entries.php?action=club_class&eventid=2179 
In case of doubts or problems please contact us by the following e-mail inscricoes@beiraom.coviseu-natura.pt with the following 
data: 

 Name(s) of the participant(s); 

 Birth(s) year; 

 Club Name; 

 FPO registry number or identity card number if not federated; 

 World Ranking ID for Elite classes, don’t forget also to register in eventor.orienteering.org; 

 SI card number, if not provided, the organization will assign one with the cost of 1,00 € per day for Competition and 
Formation classes; Free for Open classes; Losing or non-returning the rented SI card implies the payment of 50€; 

 Class for registration; 

 Days/Races of participation; 

 Participants who wish to participate in groups should send only one entry for the group mentioning the required data for 
each group member. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orioasis.pt/oasis/entries.php?action=club_class&eventid=2179
http://www.orioasis.pt/oasis/entries.php?action=club_class&eventid=2179
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6.1. ESCALÕES E TAXAS/CLASSES AND FEES 

ESCALÕES DE COMPETIÇÃO/COMPETITION CLASSES 

Idade a 31 de dezembro/ 
Age in 31 December 

Escalão/ 
Class 

10 e menos/or less M/W10 

11 e/and 12 M/W12 

13 e/and 14 M/W14 

15 e/and 16 M/W16 

17 e/and 18 M/W18 

19 e/and 20 M/W20 

21 ou mais/or more ME/WE 

21 ou mais/or more M/W21A 

18 ou mais/or more M/W21B 

35 a/to 39 M/W35 

40 a/to 44 M/W40 

45 a/to 49 M/W45 

50 a/to 54 M/W50 

55 a/to 59 M/W55 

60 a/to 64 M/W60 

65 a/to 69 M/W65 

70 a/to 74 M/W70 

75 a/to 79 M/W75 

80 a/to 84 M/W80 

85 ou mais/or more M/W85 

ESCALÕES 

ABERTOS 
QUALQUER IDADE, SEXO, INDIVIDUAL OU EM GRUPO 

Fácil Curto 

Percursos com 2 a 4 km, até 25 minutos de execução com utilização de referências lineares de 

fácil identificação, preferencialmente caminhos, sem dificuldade técnica. Não são necessários 

conhecimentos na modalidade nem resistência física. É uma grande oportunidade para um 

passeio na floresta. 

Difícil Curto 
Percurso com 3 a 5 km, até 30 minutos de execução, exigindo algumas técnicas de orientação, 

com média dificuldade técnica e de baixa exigência física 

Fácil Longo 
Percursos com 4 a 6 km, com tempo de execução inferior aos 45 minutos, por recurso a 

elementos lineares, com baixa dificuldade técnica e de baixa nível físico. 

Difícil Longo 

Percursos com 4 a 7 km, com tempo de execução previsto inferior a 45 minutos, exigindo 

diversas técnicas de orientação, com exigência física média alta e que tem, também por 

objetivo, a participação na prova de atletas federados que não se tenham inscrito dentro dos 

prazos fixados ou a possibilidade da realização de percursos mais exigentes por parte de atletas, 

pares ou grupos, não federados. 



 

   12 

TAXAS DE INSCRIÇÃO/ENTRIES FEES 

Escalões/ 

Classes 

Nível etário/ 

Category 
Prazo/ 

Deadlines 

Média e Longa (€)/ 

Middle and Long (€) 
Sprint (€)/ 

Sprint (€) 

Federado/ 

Fed. 

Não 

Federado1/ 

Non-Fed.1 

Federado/ 

Fed. 

Não 

Federado1/ 

Non-Fed.1 

Competição/ 

Competition 

Elite/ 

Elite 

Até/Until 

11/01/2021 
7,00 12,00 5,00 7,00 

De/From 12/01 a/to 

18/01/2021 
10,00 18,00 6,00 8,00 

Adultos 

(exceto elite) 

/Adults (non 

elite) 

Até/Until 

11/01/2021 
6,00 11,00 4,00 6,00 

De/From 12/01 a/to 

18/01/2021 
9,00 15,50 5,00 7,00 

Jovens (até 20 

anos)/ 

Young (less 20 

years) 

Até/Until 

11/01/2021 
3,00 5,00 2,50 3,00 

De/From 12/01 a/to 

18/01/2021 
4,50 7,50 3,00 4,00 

Formação/ 

Formation 

M/W10, 

M/W12 

Até/Until 

11/01/2021 
3,00 5,00 2,50 3,00 

De/From 12/01 a/to 

18/01/2021 
4,50 7,50 3,00 4,00 

Abertos/ 

Open 

Adultos/ 

Adults 

Até ao dia da 

prova2/ Until the 

day of the event2 

5,00 5,00 4,00 4,00 

Jovens (até 20 

anos) / 

Young (less 20 

years) 

Até ao dia da 

prova2/ Until the 

day of the event2 

3,00 3,00 2,50 2,50 

Outros/ 

Other 

Desporto 

Escolar3/ 

Sport Scholar3 

Até/Until 

18/01/2021 
1,50 1,50 1,50 1,50 

Notas: 

1. Atletas filiados na FPO ou FEDO estão cobertos pelo seguro da FPO. Obrigatório fornecer o número do BI/CC/Passaporte–para 

atletas portugueses ou residentes em Portugal; 

2. As inscrições efetuadas até ao dia do evento estão sujeitas à disponibilidade de mapas; 

3. Isenção de pagamento do SPORTident e da taxa de seguro, desde que enquadrados pelos docentes, sendo obrigatória a 

apresentação de comprovativo do Seguro Escolar, passado pelo Estabelecimento de Ensino. 

 

ESCALÕES ABERTOS estão isentos do pagamento de SI. NÃO existe taxa de agravamento nos escalões abertos. 

Remarks:  
1. Athletes affiliated in FPO or in the FEDO or non-affiliated in FPO (Portuguese Orienteering Federation) are covered by FPO insurance if 
Portuguese or resident in Portugal. It is mandatory to provide the BI / CC / Passport number – for Portuguese athletes or resident in Portugal.   
Foreign and/or non-resident athletes are not covered by any insurance;  
2. Entries made up to the day of the event but are subject to the availability of maps;  
3. Free of the payment of SPORTident and insurance fee, although is mandatory the presentation of proof of the School Insurance.  

OPEN CLASSES don’t pay SI card renting and there is limit for registering their entry but are subject to the availability of maps. 
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OPEN 
CLASSES 

ANY SEX/AGE, ALONE OR IN GROUP 

EASY SHORT Courses with 2 to 4 Km, until 40 minutes, using linear references, specially paths, without technical difficulty. 
There isn't need orienteering knowledge or physical endurance. It's a good opportunity to do a walk in the 
forest. If required, organization can provide monitors to teach the basic orienteering skills. 

DIFFICULT 
SHORT 

Course within 3 to 5 Km, until 60 minutes, where is essential to have some Orienteering skills. Medium technical 
difficulty and low physical endurance 

EASY LONG Courses between 4 to 6 Km, until 60 minutes. Low technical and physical demand, with a course using mainly 
linear references. 

DIFFICULT 
LONG 

Course with 4 to 7 Km, until 80 minutes. Medium/high physical endurance and some solid orienteering 
technique. It can be used by federated athletes that don’t want to participate in competition classes or didn’t 
have the opportunity to register on time on competition classes. 

 

PAGAMENTO/PAYMENT 

O pagamento poderá ser feito no secretariado da prova ou então através de transferência bancária com os seguintes 

dados: 

 

NOME: CLUBE DE ORIENTAÇÃO VISEU NATURA 

MORADA: TV NSA SRA MILAGRES ANTIGO APEADEIRO ECOPISTA 3510-202 VISEU 

BANCO: MILLENIUM BCP 

AV. Emidio Navarro – Viseu 

NIB: 0033 0000 0018 9295 6950 5 

IBAN: PT50 0033 0000 0018 9295 6950 5 

BIC / SWIFT: BCOMPTPL 

Após transferência, enviar comprovativo (OBRIGATÓRIO) da mesma para o e-mail: inscricoes@beiraom.coviseu-

natura.pt 

Payment can be made at the secretariat of the event or by bank transfer with the following information: 

 

NAME: CLUBE DE ORIENTAÇÃO VISEU NATURA 

ADDRESS: TV NSA SRA MILAGRES ANTIGO APEADEIRO ECOPISTA 3510-202 VISEU 

BANK: MILLENIUM BCP 

AV. Emidio Navarro – Viseu 

NIB: 0033 0000 0018 9295 6950 5 

IBAN: PT50 0033 0000 0018 9295 6950 5 

BIC / SWIFT: BCOMPTPL 

After transfer, send us a bank transfer confirmation (MANDATORY) by e-mail: inscricoes@beiraom.coviseu-natura.pt 

  

mailto:inscricoes@beiraom.coviseu-natura.pt
mailto:inscricoes@beiraom.coviseu-natura.pt
mailto:inscricoes@beiraom.coviseu-natura.pt
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7. REGRAS E PRÉMIOS/RULES AND AWARDS 

 A competição rege-se pelo regulamento de competições da FPO. Perante qualquer caso omisso no 

regulamento da FPO será aplicado o regulamento da IOF. 

 The Competition is ruled by POF (Portuguese Orienteering Federation) Regulation complemented by IOF regulations on 
missing situations. 

 

PRÉMIOS/AWARDS 

 

BEIRA ALTA O’MEETING: 

 Prémio para os 3 primeiros (5 primeiros em Elite) atletas de todos os escalões de competição (Masculino e 

Femininos) (somatório dos pontos das 3 etapas); 

 H/D 10 e 12 não terão prémio de classificação, sendo que todos serão chamados para receber uma lembrança; 

 Lembranças para os vencedores dos escalões abertos; 

 Troféu para os três primeiros clubes. 

WORLD RANKING EVENT CANDIDATE: 

 Prémios para os 5 primeiros classificados da prova de WRE candidate. 

_______________________________________________________________________________________________ 

BEIRA ALTA O’MEETING: 

 –Prizes for the first three places on each class (5 in Elite Classes). The final result is the sum of points of the 3 stages; 

 There is no prizes for the formation classes (M/D 10 and 12). All the athletes will receive an award; 

 Awards for the winners of open classes; 

 Awards for the 3 clubs with highest scores. 
WORLD RANKING EVENT CANDIDATE: 

 Prized for the top five athletes in the Elite Classes. 
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8. INFORMAÇÃO TÉCNICA/TECNICHAL INFORMATION 

DIA 0: 22 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA) 
DAY 0: 22ND OF JANUARY (FRIDAY) 

MAPA / MAP: Serra do Sirigo - Beselga   

CARTÓGRAFO / MAP MAKER: Tiago Aires e Raquel Costa (Portugal) 

TERRENO / TERRAIN: Terreno rico em detalhes rochosos, desnível acentuado, duas pequenas zonas de bosque e uma 

quase inexistente rede de caminhos. Terreno com áreas similares às do evento / Terrain with a lot of rock details. 

Moderate density of contour details and without many paths. Terrain very similar to the map of the event.  

ESCALAS / SCALES: 1:10000  

EQUIDISTÂNCIA / CONTOUR INTERVAL: 5 m  
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DIA 1: 23 DE JANEIRO (SÁBADO) – DISTÂNCIA MÉDIA 
DAY 1: 23RD OF JANUARY (SATURDAY) – MIDDLE DISTANCE 

MAPA [NOVO] / MAP [NEW]: Penela da Beira (Penedono) - 2021  

CARTÓGRAFO / MAP MAKER: Tiago Aires e Rafael Miguel (Portugal)  

TERRENO / TERRAIN: a divulgar / to be announced 

ESCALAS / SCALES:1:7500; 1:10000  

EQUIDISTÂNCIA / CONTOUR INTERVAL: 5 m 

TRAÇADOR DE PERCURSOS / COURSE SETTER: Miguel Nóbrega 

ÁREA EMBARGADA / EMBARGOED AREA:  

ARENA / ARENA: a divulgar / to be announced 

DISTÂNCIAS / DISTANCES: a divulgar / to be announced 

FOTOS / PHOTOS:  
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DIA 1: 23 DE JANEIRO (SÁBADO) – SPRINT  
DAY 1: 23RD OF JANUARY (SATURDAY) – SPRINT 

MAPA [NOVO] / MAP [NEW]: Penela da Beira(urbano) - 2020  

CARTÓGRAFO / MAP MAKER: Tiago Aires e Rafael Miguel (Portugal) 

TERRENO / TERRAIN: Típica aldeia portuguesa / Typical small portuguese village 

ESCALAS / SCALES: 1:4000 

EQUIDISTÂNCIA / CONTOUR INTERVAL: 2,5 m 

TRAÇADOR DE PERCURSOS / COURSE SETTERS: Susana Almeida  

ÁREA EMBARGADA / EMBARGOED AREA: 

ARENA / ARENA: a divulgar / to be announced 

DISTÂNCIAS / DISTANCES: a divulgar / to be announced 

FOTOS / PHOTOS:  
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DIA 2: 24 DE JANEIRO (DOMINGO) – DISTÂNCIA LONGA (WRE CANDIDATE) 
DAY 2: 4TH OF FEBRUARY (SUNDAY) – LONG DISTANCE (WRE CANDIDATE) 

MAPA [NOVO] / MAP [NEW]: Vila da Ponte (Sernancelhe) - 2020  

CARTÓGRAFO / MAP MAKER: Tiago Aires e Rafael Miguel (Portugal)  

TERRENO / TERRAIN: : a divulgar / to be announced  

ESCALAS / SCALES: 1:7500; 1:10000; 1:15000  

EQUIDISTÂNCIA / CONTOUR INTERVAL: 5 m 

TRAÇADOR DE PERCURSOS / COURSE SETTER: João Moura 

ÁREA EMBARGADA / EMBARGOED AREA: 

ARENA / ARENA: a divulgar / to be announced 

DISTÂNCIAS / DISTANCES: a divulgar / to be announced 

FOTOS / PHOTOS:  
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9. CAMPOS DE TREINO/TRAINNING CAMPS 

O Clube de Orientação de Viseu - Natura tem uma parceria de cooperação com a empresa O-Portugal. O conceito 

desta parceira é desenvolver as melhores oportunidades de treino e condições para todos os atletas que pretendam, 

nesta altura do ano, ter a possibilidade de realizar treinos técnicos com qualidade de topo mundial. 

A O-Portugal tratará também do seu alojamento e rent-a-car durante a sua estadia, caso assim o pretenda. 

Para mais treinos e informações consultar www.o-portugal.pt 

_______________________________________________________________________________________________ 

Clube de Orientação de Viseu – Natura has a partnership with the company O-Portugal. The concept of this partnership is to provide 
the best training opportunities, with the top class quality, for all athletes wishing to visit Portugal. 
O-Portugal will take care of your accommodation, trainings, food and also rent-a-car during your stay in Portugal.  
For more trains and information visit the webpage of O-Portugal www.o-portugal.pt 

 

 

 

CONTACTS:  

info.oportugal@gmail.com 

(+351) 965197376 

www.o-portugal.pt 

www.facebook.com/OPortugalTC 

 

 

  

mailto:info.oportugal@gmail.com
http://www.o-portugal.pt/
http://www.facebook.com/OPortugalTC
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9.1. CONTACTOS/CONTACTS 

CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE VISEU – NATURA 

E-mail: coviseu@hotmail.com 

Tel.: (+351) 963 965 449 / (+351) 927 855 558 

Web: www.coviseu-natura.pt  

 

PORTUGUESE ORIENTEERING FEDERATION (FPO) 

E-mail: geral@fpo.pt 

Tel.: (+351) 244 575 074 

Web: www.fpo.pt 

 

DIRETOR DE PROVA/EVENT DIRECTOR:  

Rui Martins: (+351) 961 205 648 

E-mail de evento: inscricoes@beiraom.coviseu-natura.pt 

Facebook do evento: http://beiraom.coviseu-natura.pt  

 

 

  

mailto:coviseu@hotmail.com
http://www.coviseu-natura.pt/
mailto:geral@fpo.pt
http://www.fpo.pt/
mailto:inscricoes@modal.coviseu-natura.pt
http://beiraom.coviseu-natura.pt/
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