
Organização: 

 

7º Troféu de Orientação Vila de Pinhal Novo 
3 de Março de 2012, a partir das 13h30   

Entrega de Prémios 17h00 

  

Páginas oficiais: www.espinhalnovo.org, www.jf-pinhalnovo.pt. 
 
Local: Pinhal Novo. Localidade entre Palmela e Montijo. Pela A2 para Sul (via Pt. 25 de 
Abril), saída em Palmela. Pela A12 para Sul (via Pt. Vasco da Gama), saída de Pinhal Novo.  
Secretariado e partidas- Val´Flores, junto ao LIDL (Rua dos Ferroviários), na zona sul do Pinhal Novo, próximo do 
supermercado Lidl.  

Lat.- 38°37'18.62"N, Long-   8°55'2.92"W 

Chegada e Entrega de Prémios- Praça da Independência (Biblioteca), na zona norte do Pinhal Novo.  
Lat.- 38°37'51.77"N, Long-     8°54'46.77"W 

Há estacionamento junto às partidas e junto às chegadas. De um local ao outro são cerca de 800m (10m a pé) 
 
 
Âmbito: Comemorações do 83º Aniversário da Freguesia de Pinhal Novo. 
  
Organização: Escola Secundária de Pinhal Novo e Junta de Freguesia de Pinhal Novo.  
 
Programa: 

 13:30 - Abertura do Secretariado (Val´Flores, junto ao LIDL e Vivência Explosiva) 

 13:45- Início da animação em Val'Flores com dança de grupo (Ginásio Vivência Explosiva) 

 14:00 - Início das partidas para prova em Val'Flores 

 14:40 - Início de um passeio pedestre com Orientação 

 15h30- Início da Animação na Praça da Independência com dança de grupo (Ginásio FitnessWorkx) 
e Orientação para crianças e seus acompanhantes 

 16:50 - Previsão de final da prova 

 17:00 - Entrega de Prémios e sorteio de brindes (Praça da Independência) 

 17:30 - Encerramento do evento 
 

Percurso e terreno: Formal, com divulgação dos tempos de partida no dia 3 no site www.espinhalnovo.org. 
Zona rural, boa rede de caminhos, com pequenas áreas de floresta em terreno plano. 
Director/ Traçador: Daniel Pó.  
 
Sistema de Controlo: 
O sistema electrónico Sport Ident será o sistema utilizado para o controlo da prova.    
Cada participante individual ou grupo leva, além do mapa, um dispositivo electrónico (chip) atribuído pela organização ou 
pertencente ao próprio. 
O participante ou grupo comprova a passagem por cada posto de controlo descarregando no computador da organização, no final 
do seu percurso, o respectivo chip. Em cada ponto o chip deve ser introduzido na estação electrónica que se encontra colocada 
junto à baliza. 
Antes de iniciado o percurso o chip deve ser introduzido na estação “clear” que se encontra na zona das partidas, para remover 
anteriores registos; depois de entrar para a zona dos mapas o chip deve ser introduzido na estação check para conformar que está 
limpo. 
Sempre que se introduza o chip numa estação, deve aguardar-se pelos sinais sonoro ou luminoso que confirmam o registo da 
informação no mesmo. Em caso de avaria do sistema electrónico deve picotar-se no mapa e dar nota dessa situação à chegada.  
 
Mapa: Elaborado em Março de 2009, de acordo com regulamentação da IOF, na escala 1:10000, com revisões parciais em 
Fevereiro de 2010 e em Fevereiro de 2012. Cartógrafo: Nuno Carvalho. 
 
Destinatários: todos os interessados, individualmente ou competindo em grupo.  
  
Escalões:  

Etários individuais, masculinos ou femininos: Abertos, por grupos ou individuais 
Orientação Para Todos 

   -InfantisA- nascidos em 2001 e depois         -  OPT1- Fácil  

http://www.jf-pinhalnovo.pt/


 -InfantisB- nascidos em 1999 e 2000 

   -Iniciados- nascidos em 1998 e 97  

   -Juvenis- nascidos em 1996 e 95  

   -Juniores - nascidos em 1994, 93 e 92  
   -Seniores- nascidos entre 1991 e 1976 
   -Veteranos- nascidos em 1973 e antes  

       -  OPT2- Difícil 
 

Nos escalões abertos os percursos definem-se pela distância e 
grau de dificuldade e não estão condicionados pela idade; a 
participação pode ser individual, a pares ou em grupos. 

 

Inscrições: até dia 29 de fevereiro, para o e-mail oriespn@gmail.com, via fax para 212363343 (Esc. Sec. de Pinhal Novo) ou 
para o telemóvel 938350508. A inscrição é gratuita.  
No caso de alunos pertencentes a escolas o seguro escolar deverá ser activado pelo estabelecimento de ensino que frequentam. 
Os dados a fornecer no acto de inscrição, para cada participante, serão os seguintes:  

• Nome 
• Data de nascimento (se não federado) 
• Nº de licença FPO (federados) ou nº de BI (não federados) 
• Escalão em que se inscreve  
• Clube ou Escola por quem participa 
• nº de chip (Sport Ident)caso possua 
• Participante(s) com quem forma grupo, se for esse o caso. 

 Todas as inscrições enviadas via e-mail receberão confirmação. Na ausência de confirmação a inscrição deve ser re-enviada ou 
contactada a organização. 
  
Prémios: Medalhas/ Troféus aos 3 primeiros de cada escalão/ sexo (ao primeiro dos escalões OPT).  
Na entrega de prémios, prevista para as 17h00, serão sorteados brindes entre todos os participantes presentes: 

- 2 participações no Programa “Férias Vivas” da Junta de Freguesia de Pinhal Novo, participantes com 6 a 12 anos; 
- 6 Vouchers de Refeição no Restaurante/ Churrasqueira “O Forno” 
- 10 Vouchers FitnessWorkx (1 análise corporal + 7 dias de treino); 
- 20 Vouchers FitnessWorkx (1 aula de grupo livre). 

Os 1ºs 250 inscritos na prova e que venham a participar serão ainda presenteados com 1 T-shirt. 
 
Outras Actividades: 

- aulas de grupo com danças, realizadas na zona das partidas e na Praça da Independência (Biblioteca); 

- passeio pedestre com Orientação (com guia)- 14h40- inscrição preferencial até dia 29 de fevereiro 

- percurso de formação para principiantes de todas as idades- Praça da Independência (Biblioteca), a partir das 15h30;; 

 
Através do e-mail oriespn@gmail.com ou do nº de telemóvel 938350508 poderá esclarecer quaisquer dúvidas.  
 

Balneários e Banhos: Balneários do Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo, disponíveis entre as 13h30 e as 18h00 
horas.  
  
Apoios: Câmara Municipal de Palmela, Federação Portuguesa de Orientação, Associação Desportiva de Orientação de Palmela, 
Palmela, Direção Regional de Educação de Lisboa e vale do Tejo, Palmela Desporto EEM 
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