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1. Apresentação
Após a decisão do Ministério da Educação em participar com uma delegação portuguesa
no Campeonato Mundial de Orientação Escolar, em Palermo - Itália, de 22 a 28 de abril
de 2017, organizado pelo Comité Executivo da International School Sport Federation
(I.S.F.), foi definido pela Coordenação Nacional do Desporto Escolar a necessidade de
realizar um apuramento nacional a fim de nos fazermos representar com os melhores
alunos de momento na modalidade. A prova de apuramento nacional de equipas de
escola disputar-se-á integrada no Portugal ‘O’ Meeting (POM), organizado pela terceira
vez pelo clube Grupo Desportivo dos Quatro Caminhos.
O Portugal “O” Meeting é um evento de Orientação Pedestre, integrado no Ranking
Mundial da Federação Internacional de Orientação (IOF WRE) e no ranking da Taça de
Portugal da Federação Portuguesa de Orientação de 2017, aberto a pessoas de qualquer
idade, podendo participar nos escalões de competição ou nos escalões abertos,
individualmente, ou em grupo.
Como em 2011 o POM 2017 regressa ao Alto Alentejo onde se funde com o outro evento
de eleição, o Norte Alentejano “O” Meeting. São três os concelhos vizinhos com
excelentes condições para o Turismo e para o Desporto na Natureza (Portalegre, Alter
do Chão e Crato) que dão as mãos e unem esforços para realizar um evento
inesquecível.
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://pom.pt/2017/.
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 equipas de escola nos escalões W/M 1 (cf. Boletim 1 ISF),
nascidos em 1999, 2000 e 2001 (nota importante – cada equipa apenas pode apresentar
até 2 atletas nascidos em 1999). Poderão ainda inscrever-se individualmente todos os
alunos interessados em participar nos escalões de W/M2 (cf. Boletim 1 ISF), nascidos em
2002 e 2003, devendo para isso consultar o Regulamento do Apuramento Nacional.
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.
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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 Desporto Escolar antes de
iniciado cada um dos percursos.
6. Inscrições
As inscrições devem ser feitas na ficha anexa e enviadas para rui.fonseca@dge.mec.pt e Cc
para ricardom.chumbinho@espalmela.net, até ao dia 3 de fevereiro de 2017.
Posteriormente podem ser consultadas na página da prova.
A taxa de inscrição é de 1,5€ por aluno/percurso e será suportada pela Direção-Geral da
Educação/Divisão do Desporto Escolar para todos os alunos que representem as escolas
inscritas na Base de Dados do Desporto Escolar e 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/DDE – chama-se a particular atenção para este
aspeto, a requerer especial articulação entre a escola e o clube.
Todas as despesas relacionadas com o apuramento individual para as equipas de seleção,
em provas ou outros momentos de observação de equipas de seleção, são da
responsabilidade do atleta. Excetua-se o POM, ao qual se aplicam as determinações
aplicadas às equipas de escola.
7. Transporte, alimentação e alojamento
Transporte, alimentação e alojamento são da total responsabilidade das escolas
participantes. Chama-se a atenção de a organização disponibilizar gratuitamente
alojamento em regime de solo-duro no Pavilhão Municipal de Alter do Chão (1º e 2º dia) e
no Pavilhão Municipal de Portalegre (3º e 4º dia), devendo os participantes fazer uso de
saco cama e colchão.
1

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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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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