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Apresentação 

O Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e o Grupo Desportivo União da Azoia, 
com o apoio da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, organiza o evento de Orientação 
designado a São Brás de Alportel CityRace, com provas de Orientação integradas na Taça de 
Portugal de Sprint e no circuito Portugal CityRace.  
 

No mesmo fim de semana, realiza-se também uma prova do circuito Portugal CityRace no 
concelho vizinho de Loulé, sinergia que possibilita a realização de três provas de Orientação na 
região do Algarve, num único fim de semana.  
 
Todas as informações sobre o evento (patrocínios, distâncias, listas de inscritos) serão 
divulgadas neste site, assim como nas redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram). 
 
Contamos com a vossa presença e ajuda na divulgação!!  
  

Mensagem do Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel  

É para nós motivo de orgulho apoiar e acolher em São Brás de Alportel um 
evento desportivo de carácter nacional "Taça de Portugal de Sprint em 
Orientação e City Race" organizado em parceria pelos jovens do Clube de 

Orientação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e o Grupo 
Desportivo União da Azoia. 

Além da vertente competitiva que trará certamente a São Brás de Alportel 
alguns dos melhores atletas das modalidades a realizar, nomeadamente o 
Sprint e o City Race, este é um evento desportivo de carácter inclusivo, 
aberto à participação de toda a população, independentemente da idade. A vertente recreativa 

e de lazer é igualmente importante pois permite o usufruto destes percursos de uma forma 
mais descontraída e prazerosa, em família ou entre amigos proporcionando momentos de 
convívio e novas experiências a todos os participantes. 

Este evento dá continuidade às dinâmicas e iniciativas desenvolvidas no município na área da 
Orientação, promotoras de agilidade física, mental e de uma nova forma de dar a conhecer 
diferentes pólos de atratividade turística e patrimonial são-brasense. 

Nesta feliz ocasião gostaria de enaltecer o trabalho e a dedicação dos docentes e jovens são-
brasenses do Clube de Orientação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e aos seus 
parceiros de aventura o Grupo Desportivo União da Azoia na organização deste grande evento 
promotor da atividade física e bem-estar "Orientação - City Race São Brás de Alportel". 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 
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Mensagem do Vereador do Desporto da Câmara Municipal de São Brás de Alportel  

A modalidade desportiva de Orientação convida as famílias a praticarem 
uma atividade ao ar livre, e simultaneamente visitar em percurso 
previamente definido inúmeros de pontos de controlo, com interesse 
turístico, cultural, desportivo e ambiental. 

É um evento com estas características que orgulhosamente o Município de 
São Brás de Alportel recebe, numa dimensão de carácter nacional. A sua 
concretização motivará novos adeptos e promove o nosso Concelho aliando 

desporto, cultura e património de interesse turístico em pleno coração 
urbano da Vila. 

Na qualidade de Vereador do Desporto, expresso os parabéns aos promotores e organizadores, 
com especial agradecimento ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e aos professores 
envolvidos, e ao Grupo Desportivo União da Azoia, pela realização da prova de orientação City 
Race nos dias 6 e 7 de novembro, no Algarve, sendo o município de São Brás de Alportel o local 

de partida com a TP Sprint. 

Bem hajam pelo desafio lançado e que em boa hora a autarquia não podia deixar de assumir 
em parceria, promovendo mais uma vez de forma muito especial o território e os seus inúmeros 
fatores de atração. 

Acácio Martins 

Programa 

03/11/2021, 4ªfeira – 24h00 – Data limite para inscrições e cancelamentos 
 
04/11/2021, 5ªfeira – 20h00 – Divulgação das horas de partida 
 
06/11/2021, sábado – São Brás de Alportel 

9h30 - Abertura do Secretariado  

11h00 – S. Brás Alportel Sprint (início das partidas) 

12h30 - Entrega de prémios da prova de Sprint 

16h00 – S. Brás de Alportel CityRace 

18h00 - Entrega de prémios da CityRace 

07/11/2021, domingo - Loulé 

8h30 - Abertura do secretariado 

10h00 – Loulé CityRace (início das partidas) 

12h30 - Entrega de premios 
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Informações Gerais 

Os eventos realizam-se em São Brás de Alportel, com área de concentração e chegada (arena) 
no jardim Jardim Municipal Carrera Viegas. 
Serão colocadas placas de sinalização a partir dos principais acessos à vila (EN 2 e EN 270). 

 

 
 

    
 
Ver no Google mapas  
  

Estacionamento 
O estacionamento das viaturas ligeiras dos participantes realizar-se-á junto à escola EB23 Poeta 
Bernardo Passos e Polidesportivo de S. Brás de Alportel. O estacionamento para autocaravanas 
realizar-se-á no estacionamento próximo das piscinas municipais cobertas (no lado oposto da 
rua). Os locais de estacionamento estão situados a 300 m da arena. 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tMobQc5vZp6Kqqsnei8ftaXnF6Sy28ku&usp=sharing
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Secretariado 
O Secretariado funcionará na zona da chegada entre as 9h30 e as 18h00 do dia da prova. 
 

Segurança 
A prova decorre numa área urbana com reduzido trânsito automóvel. No entanto, os 
participantes devem respeitar as regras de circulação de peões na via pública e circular com 
cuidado nas zonas de menor visibilidade e no atravessamento dos arruamentos. 

Primeiros socorros junto ao local de chegada. 

Existem arruamentos de circulação interdita devidamente assinalados no mapa. As zonas de 
atravessamento realizam-se nas passadeiras e estão identificadas no terreno com cones de 
sinalização. O desrespeito por esta regra dará automática exclusão da competição.  

Sistema de Controlo 
Cada atleta ou equipa leva, além do mapa, um chip de controlo eletrónico. 

O modo SIAC (contactless) estará disponível neste evento. Depois de passar o chip por cima 

da unidade de leitura, o atleta tem a obrigação de comprovar se o posto de controlo foi 
realizado, ouvindo o som do chip ou o sinal luminoso. Em caso de dúvida deverá repetir a ação 
ou fazer o controlo em modo convencional. 

Em modo convencional o atleta ou equipa comprova a passagem por cada posto de controlo 
após inserir o chip na unidade de leitura da respetiva baliza (cerca de 1 segundo até ouvir um 
bip); os pontos devem ser controlados pela ordem sequencial que foi definida pela organização. 
À chegada os dados do chip são lidos para verificar a execução correta do percurso. 

Em caso de falha do sistema SportIdent, deverá ser picotado um dos quadrados de reserva do 
mapa. 

Os chips atribuídos pela organização deverão ser devolvidos no final da prova. A perda ou não 
devolução do SportIdent atribuído implica o pagamento de 35€. 

Partidas 
Os atletas terão que ter o SportIdent correspondente à sua inscrição no momento da partida 
(durante a prova também). No dia do evento só serão aceites alterações de SportIdent no 
secretariado e terão um custo de 2€. 

Importante: os atletas dos escalões de competição iniciarão o seu percurso no tempo que lhe 

foi atribuído. Todos os outros escalões irão utilizar a estação Start para início da contagem de 
tempo dos percursos. Assim sendo, nesta última situação, os tempos de partida divulgados 
servem para dispersar os atletas; caso os atletas não compareçam no seu tempo terão de 
aguardar que haja um intervalo em que possam partir, por isso aconselhamos que cumpram 
os tempos de partida atribuídos. 

Não haverá período de Quarentena. Uma hora antes da hora de partida, os atletas não podem 
circular na área de competição. Apenas será permitida a circulação entre a zona de 
estacionamento, a arena e a partida. Apela-se ao máximo Fair Play dos atletas respeitando a 
interdição de circulação na área de competição e nem mostrar o mapa a atletas que ainda não 
tenham partido. 
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Classificações e Prémios 
Haverá prémios para os três (3) primeiros classificados de cada 

escalão/género, em cada uma das provas (Sprint e CityRace) e para as 

três (3) primeiras equipas da TP Sprint.  

 

Divulgação de Resultados 
Os resultados serão divulgados on-line em 

https://liveresultat.orientering.se/index.php 

Consultar no smartphone: 

         

 
Regulamentos 
Regulamento da Taça de Portugal de Sprint 

Regulamento do Portugal CityRace 

Abastecimento 
O município de S. Brás de Alportel tem uma política de redução dos resíduos sólidos (Plástico). 
Neste sentido será disponibilizada na partida e chegada água em recipientes, devendo os 
participantes privilegiar a utilização de recipiente próprio e reutilizável. Na chegada será 
oferecida uma garrafa reutilizável da Empresa Águas do Algarve. 
No final será também disponibilizada fruta. 
 

Alojamento 
Existem algumas unidades hoteleiras e alojamento local. Consultar neste link ou no site 
 

 

Outras Informações 
As áreas de prova estão interditas para treinos com mapa, sob pena de proibição de participação 

no evento. 
 
Os Banhos realizam-se nas piscinas municipais cobertas (próximo do estacionamento de 
caravanas).  

Não haverá serviço de baby-sitting e bar (os participantes devem privilegiar o consumo nos 
estabelecimentos locais). 

Não é obrigatória a utilização de peitoral de federado. 

Atividade complementar 
O Micro-O consiste numa série de desafios simplificados de Orientação, 
adaptado a crianças e jovens, como forma de iniciação na modalidade, 
mas que também pode ser realizado adultos e atletas experientes. Os 
participantes serão desafiados a realizar os percursos simplificados e os 
puzzles, com crescentes graus de dificuldade, propostos na série "Zigzag-

O" do recurso técnico-pedagógico "Go4Orieentering". 
 
 
 

https://liveresultat.orientering.se/index.php
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.dropbox.com/s/6b62jzfgxinni31/Guia_Alojamento_SaoBras_outubro_2021-PT.pdf?dl=0
https://www.visitsaobrasalportel.pt/pt/menu/1020/ondedormir.aspx
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Informações Técnicas 

Sprint  

Prova de distância sprint, com duração aproximada de 12 a 15 min. 
 

Mapa  
Nome:          São Brás de Alportel  
Escala:          1/4.000 
Equidistância: 2,5m 
Nº Registo:    005/2010 
Cartógrafos: Alexandre Reis (Lic.8305); Jorge Baltazar (conversão ISOMSpr19 e 

atualização) 
Data de Produção: agosto 2010 
Atualização e ampliação: setembro 2021 
  

Terreno 
Terreno misto com áreas urbanas de ruas estreitas, áreas urbanas de construção recente 
e jardins. Relevo pouco acentuado. 

Escalões/Percursos/Distâncias 
 

Escalão 

Distância 
(opção +curta) 

(Km) 

Subida 
Acumulada 

(m) 

Nº 
Controlo

s 
Escala 

HE/H20/H35/H40 3,40 30 19 

1/4000 

DE/H18/H45/H21A 2,96 25 17 
H50/H55 2,47 20 16 
D16/D18/D20/D35/D40/D21A 2,21 10 13 
H16/H21B/H60/H65 2,61 20 15 
D45/D50/D55/D21B 1,99 10 14 
H70/H75/D60/D65 1,82 15 13 
H14/D14 2,12 25 18 
H10/D10 1,00 5 15 
H12/D12/Op.Curto 1,35 10 19 
Open Médio 2,25 20 16 

Open Longo 2,78 25 16 

 

Nota: Devido ao reduzido número de atletas inscritos em alguns escalões a organização, com 
a validação do supervisor da prova, decidiu agrupar os atletas de forma diferente da anunciada 
anteriormente, de forma a reduzir a quantidade de percursos a preparar. 
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CityRace 

Prova de distância intermédia, com duração aproximada de 35 a 40 min. 
  

Mapa  
Nome:          São Brás de Alportel  
Escala:          1/4000 e 1/5.000 
Equidistância: 2,5m 
Nº Registo:    005/2010 
Cartógrafos: Alexandre Reis (Lic.8305); Jorge Baltazar (conversão ISOMSpr19 e 
atualização) 
Data de Produção: agosto 2010 
Atualização e ampliação: setembro 2021 
  

Terreno 
Terreno misto com áreas urbanas de ruas estreitas, áreas urbanas de construção 
recente, jardins e áreas não urbanas (com áreas abertas e semi-abertas, alguma 
vegetação rasteira, muros e zonas pedregosas). Relevo médio. 

Escalões/Percursos/Distâncias 
 

Escalão 
Distância 

opção + curta 
(Km) 

Subida 
Acumulada 

(m) 

Nº 
Controlos 

Escala 

Sen M 8,43 60 27 

1/5000 

JunM/Vet1M 6,98 55 23 

SenF/Vet2M 6,75 30 23 

JuvM 6,44 50 21 

JunF/Vet1F 5,18 25 17 

JuvF/Vet2F/Vet3M 4,50 20 17 

Vet3F/Vet4M 3,53 15 14 1/4000 

Open Longo 6,20 40 24 
1/5000 

Open Médio 4,58 20 20 

Open Curto 2,50 10 16 
1/4000 

Formação 2,38 15 15 
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Inscrições 

Escalões 

 

Sprint 
ESCALÕES DE COMPETIÇÃO (*) 

H/D 14 - 13 a 14 anos 

H/D 16 - 15 a 16 anos 

H/D 18 - 17 a 18 anos 

H/D 20 - 19 a 20 anos 

H/D Elite–mais de 16 anos 

H/D 21A– mais de 21 anos 

H/D 21B–mais de 21 anos 

H/D 35–35 a 39 anos 

H/D 40–40 a 44 anos 

H/D 45–45 a 49 anos 

H/D 50–50 a 54 anos 

H/D 55–55 a 59 anos 

H/D 60– 60 a 64 anos 

H/D 65–65 a 69 anos 

H 70– 70 a 74 anos 

H 75–75 a 79 anos 

H 80– mais de 80 anos 

CityRace 
ESCALÕES DE COMPETIÇÃO (**) 

Juvenis M/F - 13 a 16 anos 

Juniores M/F - 17 a 20 anos 

Seniores M/F - mais de 20 anos 

Veteranos I M/F - 40 a 54 anos 

Veteranos II M/F - 55 a 64 anos 

Veteranos III M/F - 65 a 74 anos 

Veteranos IV M/F - 75 anos ou mais 

 

ESCALÕES DE FORMAÇÃO 

H/D 10 – até 10 anos 

H/D 12 –11 a 12 anos 

ESCALÃO DE FORMAÇÃO 

Formação  - até 12 anos 

ESCALÕES ABERTOS - Escalões extra competição cujos percursos podem ser realizados 

individualmente ou em grupo. 

Open Curto – Sem dificuldade técnica, de reduzida exigência física. 

Open Médio – Exige algumas técnicas de orientação, com dificuldade técnica média e de 

baixa exigência física. 

Open Longo – Exige algumas técnicas de orientação, com exigência física. 

Notas: 

A idade dos participantes até 31 dez. 2021 

(*) A participação nos escalões de Competição na TP Sprint é exclusiva aos praticantes 
filiados na FPO (ou em Federações filiadas na IOF). Os participantes não federados terão ao 

seu dispor percursos especialmente traçados tendo em atenção características técnicas e 
físicas especiais - as Classes Abertas (os Open), que podem optar por fazer em grupo ou em 
individual. 

(**) Todos os participantes, federados e não federados, podem inscrever-se nos escalões de 
competição, sendo contabilizados para o ranking do Portugal CityRace. Nestes escalões terão 
de fazer a sua prova individualmente. 
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Registo de Inscrições 

As inscrições deverão ser efetuadas online no sistema ORIOASIS ou por e-mail para 
inscricoesgduazoia@gmail.com, indicando os seguintes dados: 

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

Data(s) de nascimento; 

Nº telemóvel; 

Nome do Clube; 

Nº identificação ou nº de filiado na FPO; 

Escalão/percurso de participação; 

Prova(s) em que participa; 

Local Residência. 

 

Datas de Inscrição 

Data de inscrição com desconto (competição): 01-11-2021 

Inscrições online: 03-11-2021 

Cancelamento de inscrições: 03-11-2021 

 
Taxas de Inscrição  
 

Sprint Até 1/11 Após 27/10 

Federado
s 

Não Fed. Federados Não Fed. 

Jovens até 20 anos 2,50 € 4,00 € 3,50 € 6,00 € 

Maiores de 21 anos 5,00 € 6,00 € 7,50 € 9,00 € 

Elite 5,00 € 7,00 € 7,50 € 10,00 € 

Desporto Escolar e  
Jovens residentes SBAlportel 

1,50 € 

Adultos residentes  

concelho SB Alportel 
2,50€ 

Jovens residentes SBAlportel  Grátis 
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CityRace Federado
s 

Não Fed. 

Jovens até 20 anos 3,00 € 3,00 € 

Maiores de 21 anos 5,00 € 5,00 € 

Desporto Escolar  1,50 € 

Adultos residentes  

concelho SB Alportel 
2,50 € 

Jovens residentes SBAlportel Grátis 

A inscrição inclui o seguro desportivo, o mapa e o aluguer do SI (sistema eletrónico). 

Taxa de alterações após o fecho das inscrições – 2€ cada alteração. 

Pagamento 

Por transferência bancária, referência bancária* ou MB Way* (*disponibilizadas no OASIS) 

As transferências bancárias deverão ser efetuadas para a conta do GDUAzoia cujo IBAN é 
PT50 0045 5453 4005 0160 5847 8. 

Agradecemos que, sempre que possível, utilizem a seguinte regra para indicar o descritivo /refª 
da transferência:  OriOasis - Orientação em Portugal SBA21 (código) + nome da 
equipa/responsável. 

Caso não seja possível indicar o descritivo, enviar os comprovativos para o e-mail: 
inscricoesgduazoia@gmail.com 

Alertas Inscrições 

Atendendo à necessidade de reduzir o número de pessoas no secretariado e o tempo de 

permanência neste, todas as inscrições devem ser pagas antecipadamente através de 
transferência bancária ou pagamento no multibanco. O pedido de fatura/recibo deve também 
ser tratado antecipadamente, enviando e-mail com os dados de faturação para: 
inscricoesgduazoia@gmail.com 

COVID 19 - Termo Responsabilidade  

Os atletas não federados devem enviar o para o e-mail inscricoesgduazoia@gmail.com o 

Termo de Responsabilidade, preenchido com o nome, nº doc. Identificação (colocar no local 
do nº de federado) e assinatura.  

Os atletas federados devem carregá-lo no site da FPO 

 

  

about:blank
mailto:inscricoesgduazoia@gmail.com
mailto:inscricoesgduazoia@gmail.com
https://fpo.pt/ficheiros/outros/Termo%20Responsabilidade%20DGS.pdf
https://www.fpo.pt/index.php/termo-responsabilidade
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Contactos 

Informações: rui.bernardo@aejbv.pt 

Inscrições: inscricoesgduazoia@gmail.com 

telemóvel: 963461885 (Rui Bernardo); 935086199 (Jorge Baltazar) 

 

Organização 

         

Co-Organização 

 

Apoios 

             

 

 

mailto:rui.bernardo@aejbv.pt
about:blank
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