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1. Apresentação
Conforme consta nas informações gerais já divulgadas, a prova de apuramento de equipas
de escola disputa-se integrada no Portugal ‘O’ Meeting (POM), organizado pelo OriEstarreja e que integra a Taça de Portugal de orientação pedestre do calendário FPO 2015.

2. Informações Gerais e Técnicas
Todas as informações de âmbito geral e técnico relacionadas com o POM, podem ser
consultadas em atualização permanente em http://www.pom.pt/pt/.
Tratando-se de um evento de relevante dimensão e diversas valências, recomenda-se a
consulta cuidada das informações disponíveis na supra referida página.
3. Escalões
Apenas se poderão inscrever alunos dos escalões W/M 1 (cf. Boletim 2 ISF), nascidos em
1998/99 e 1997 (nota importante – cada equipa apenas pode apresentar até 2 atletas
nascidos em 1997).
Conforme documento orientador do processo de apuramento, as equipas concorrentes
participarão em D/H18. Aos alunos federados que, por este motivo, participem fora do
escalão em que estão inscritos na TP, serão atribuídos pela FPO pontos de média para o
respetivo ranking.
4. Percursos
Para efeitos do apuramento ISF, apenas são consideradas as provas de distância média ou
longa. As provas de sprint não fazem parte do processo de apuramento, pelo que a
eventual inscrição nas mesmas é facultativa e da total responsabilidade da escola. O
mesmo se aplica aos model event1.

5. Constituição das Equipas
As equipas são constituídas por 5 alunos do mesmo escalão/género e inscritos na base de
dados do Desporto Escolar no mesmo Grupo/Equipa.
Tratando-se, para efeitos de apuramento ISF, não de uma prova mas sim de 4 percursos
distintos e com pontuações independentes, a constituição das equipas pode variar entre os
percursos desde que sejam observados os pressupostos anteriores e a constituição das
equipas em cada percurso seja inequívoca para a organização do DE antes de iniciado cada
um deles.
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As escolas são responsáveis por liquidar, diretamente junto da organização, a taxa de inscrição nas provas de sprint
e/ou model event caso desejem participar.
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6. Inscrições
As inscrições devem ser feitas na ficha anexa e enviadas para
ricardom.chumbinho@espalmela.net, até ao dia 23 de janeiro de 2015. Posteriormente
podem ser consultadas na página da prova.
A taxa de inscrição é de 1,5€ por aluno/percurso e será suportada pela DGE para todos os
alunos que integrem equipas em disputa do apuramento2, excepto nos casos em que o
aluno se inscreva na prova em representação de um clube. Neste caso continua a pontuar
para a equipa da sua escola mas a taxa de inscrição não será suportada pela DGE – chamase a particular atenção para este aspeto, a requerer especial articulação entre a escola e o
clube.

7. Transporte, alimentação e alojamento
Transporte, alimentação e alojamento são da total responsabilidade das escolas
participantes.
Chama-se a atenção para o facto de a organização disponibilizar alojamento em regime de
solo-duro nos pavilhões municipais de Mira e Vagos.
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As escolas são responsáveis por liquidar, diretamente junto da organização, a taxa de inscrição de qualquer aluno que
não integre as equipas que disputam o apuramento.
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