
ARCOS TROPHY

30 de Setembro a 2 de Outubro

Regulamento

1. - Definição – O Evento Arcos Trophy, é uma actividade lúdica / desportiva, destinada ao praticante de actividades 

desportivas em  natureza, mas com carácter competitivo, composto por quatro provas diferentes: Todo Terreno; 

BTT; Canoagem; Orientação. O resultado final será o somatório das classificações obtidas pelas equipas nas 

diferentes provas.

  

2. - Objectivos – Este evento tem como objectivos:

· Promoção de Arcos de Valdevez, enquanto espaço privilegiado, para a realização de actividades lúdicas e 

desportivas em natureza;

· Promover a Porta do Mezio, enquanto infra-estrutura privilegiada para a recepção, orientação e 

organização de eventos desportivos no território arcuense;

· Promover turisticamente o município arcuense, ao nível da sua oferta de alojamento, restauração e 

animação turística.

3. Condições de admissão:

a) Equipas: 

i. As equipas deverão ser constituídas obrigatoriamente por 4 elementos, nem mais, nem 

menos.

ii. Os veículos deverão ser do tipo todo- terreno, ligeiro e com tracção às 4 rodas, equipados 

com caixa de primeiros socorros e extintor. Só é permitido um veículo por equipa

iii. Deverão apresentar duas bicicletas tipo BTT

iv. Deverão apresentar uma câmara fotográfica digital

v. Poderão estar equipados com sistema de navegação por sistemas electrónicos

b) Participantes: 

i. Os participantes deverão ter pelo menos18 anos de idade no dia 1 de Setembro

ii. A carta de condução é obrigatória para pelo menos dois elementos da equipa

iii. Deverá ser apresentada a Carta Verde do seguro do veículo, válida

iv. Deverão ter calçado e vestuário apropriado para o evento

v. Todos os elementos deverão apresentar o formulário de adesão devidamente preenchido e 

todas as garantias de participação liquidadas com a organização, até ao dia 9 de Setembro.

4. - Inscrição

· A comissão organizadora disponibilizará através dos diferentes meios de comunicação, fax, e.mail,, 

página net, o formulário de inscrição e respectivo regulamento.

· A responsabilidade do preenchimento formulário de inscrição, da veracidade das informações nele 

contida e envio dentro do prazo definido, é da total responsabilidade dos participantes

· No acto da inscrição, cada equipa definirá o seu nome, sendo o número de participação atribuído por 

sorteio.

· Cada equipa deverá indicar à organização o seu chefe de equipa, que passará a ser o elemento 

interlocutor com a organização.

· Limite de participantes máximo será de 30 equipas.

· As pré-inscrições encerram a 9 de Setembro, ou quando o seu número atinja o máximo de participantes 

definido, podendo ser efectuada via CTT, ou por e.mail.

· A candidatura só se torna efectiva quando for devidamente comprovada e regularizada pela organização 

em todos os seus itens. 



· No acto de inscrição, cada equipa deverá apresentar:

o Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado 

o Fotocópia do BI ou CC de todos os seus elementos

o Fotocópia da carta verde do seguro do veículo

o Pagamento, ou comprovativo de pagamento das suas obrigações de inscrição.

· Qualquer candidatura poderá ser recusada ou revogada pela comissão organizadora, sem necessidade 

de existir qualquer explicação para o efeito.

· Custo de inscrição: a inscrição de cada equipa custará 250,00 euros.

5. - Datas Importantes

· A I Edição do Evento “ARCOS TROPHY”, realizar-se-á entre os dias 30 de Setembro e 2 de Outubro de 2011

· As pré-inscrições para o mesmo realizam-se entre os dias 1 de Agosto e 9 de Setembro de 2011 

· A comissão organizadora enviará até ao fim do dia 12, via e-mail, para o chefe de equipa, um documento 

comprovativo da aceitação da inscrição.   

· Após recebimento do documento comprovativo de aceitação da candidatura, o chefe de equipa deverá 

remeter toda a documentação, definida nos pontos anteriores, até ao dia 16 de Setembro, sob pena da 

mesma ficar anulada, para o seguinte endereço:

o ARDAL – Porta do Mezio

o Mezio – Cabana Maior

o 4970-092 Arcos de Valdevez

o E.mail: geral@ardal.pt

6. - Júri e comissários técnicos

· A ARDAL, enquanto entidade organizadora do evento indicará um Juiz e comissários responsáveis pelo 

acompanhamento de cada prova, que zelarão pelo cumprimento dos seus regulamentos e se 

responsabilizarão pela classificação da mesma. 

· O júri é soberano, das suas decisões, não haverá possibilidade de recurso.

7. - Prémios

· Por cada prova, serão atribuídos troféus aos 3 primeiros classificados.

· Será definida uma classificação oficial do evento que resultará do somatório das classificações de cada 

prova. Para esta classificação geral, serão atribuídos troféus aos três primeiros classificados e ainda 

prémios monetários, de acordo com a seguinte tabela:

· Classificação geral:

1º Classificado: 500,00 euros e Troféu

2º Classificado: 350,00 euros e Troféu

3º Classificado: 250,00 euros e Troféu

· Poderão ser ainda distribuídos outros prémios de participação

· Todos os participantes terão direito a um diploma de participação.

8. - Obrigações da Comissão Organizadora

· Organização e logística de todo o evento

· Fornecimento de canoas e respectivos acessórios

· Fornecimento do Pack de prova, composto por:

o  Road Books, 

o Guias 

o Mapas

o Outra documentação técnica, 

o Indumentária oficial: Pólo e Chapéu alusivo ao evento

Ÿ Seguro de acidentes pessoais



· Alimentação: 

o Jantar de Sexta Feira: 30 de Setembro

o Reforço alimentar de Sábado: 1de Outubro

o Jantar de Sábado: 1 de Outubro

o Almoço convívio final : Domingo 

· Troféus e demais prémios a atribuir

9. – Calendarização

· Sexta feira – 

 20.00 h – Inicio actividade - chek-in

22.00 h – Orientação nocturna – City Paper

24.00 h – fim de actividade

· Sábado – 

08.00 h – Início Prova:

– Canoagem (2 elementos) 

- BTT (2 elementos) 

13.00 h – Fim de prova

14.30 h - Inicio de Prova

-  TT 4x4 (foto paper) (4 elementos)  - 

18.00 h - Fim de prova

· Domingo – 2 

8.00 h Inicio de prova:

 – Orientação (4 elementos) 

12.00 h – Fim de Prova

14.30 h – Almoço Convívio e entrega de prémios

10. – Regras específicas de cada actividade

10.1 - TT 4x4

· Actividade para toda a equipa

· Indicação de trajecto – carta militar – Arcos de Valdevez

· Percurso TT de dificuldade média

· Distância – aprox. 50 km

· Objectivo. Tirar fotos iguais às entregues pela organização – local e paisagem

· Tempo máximo para realização da actividade – 4 horas

10.2 - BTT

· Actividade para 2 elementos

· Indicação do trajecto – marcação com fitas – local a definir oportunamente

· Percurso de dificuldade média/alta

· Distância – 35 km

· Objectivo: fazer o percurso em menor tempo possível (dos dois elementos da equipa)

10.3 - Orientação

· Actividade para 2 elementos

· Indicação do trajecto – carta militar – Campo de Orientação do Mezio

· Percurso de dificuldade média/alta

· Distância – raio de 15 km

· Objectivo: fazer o percurso em menor tempo possível com marcação dos pontos chave na ordem 

solicitada

2 de Outubro

30 de Setembro

1de Outubro

de Outubro



10.4 - Canoagem

· Actividade para 2 elementos

· Indicação do trajecto – Barragem de Touvedo

· Percurso de dificuldade média

· Distância – 4 km

· Objectivo: marcar cartão de prova nos pontos de passagem

10.5 City paper

· Actividade para todos elementos

· Indicação do trajecto – mapa da Vila de Arcos de Valdevez

· Percurso de dificuldade média/alta

· Distância – 4 km

· Objectivo: trazer para o final os objectos indicados pela organização e responder ao inquérito.

11. - Regras Gerais

· As inscrições mencionadas na ficha de inscrição são da responsabilidade do signatário. 

· A participação neste concurso, comporta a aceitação das cláusulas do presente regulamento.

· Por cada actividade serão indicadas regras específicas na altura da partida.

· Por cada actividade será dada uma pontuação a cada equipa, sendo a classificação final a soma das 

pontuações parciais.

· A não realização de uma actividade será dada uma penalização à equipa equivalente ao dobro da 

“menor” pontuação. 

· O não cumprimento das regras indicadas pela organização, levará a uma penalização da equipa no 

mínimo e à desclassificação da prova no máximo. 
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