Inscrições

Como Inscrever

Todos os atletas devem efectuar as suas inscrições através da plataforma OriOasis .

Fazer inscrição online agora &gt;&gt;&nbsp;

Em caso de dúvidas ou problemas por favor contacte a organização através do seguinte
e-mail:
actividadescoa
@gmail.com

Dados obrigatórios para inscrição (individual ou em grupo):
- Nome(s) do(s) participante(s)
- Ano(s) de nascimento
- Nome do Clube
- Nº de filiado na FPO (caso não seja filiado na FPO, o nº de Bilhete de Identidade ou de
cartão de cidadão)
- Nº do SI Card. Na ausência deste, ser-lhe-á alugado um (ver preços em inscrições)
- A perda ou não devolução do SI Card alugado implica o pagamento de 30€
- Escalão de participação
- Percursos de participação
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Nota: Os atletas que pretendem participar em grupo, devem efectuar apenas uma única
inscrição mencionando os dados obrigatórios de todos os participantes que o constituem.

Escalões

Idade

(no final da época desportiva, 31 de dezembro)

Escalão

Escalões de Formação

10 e menos

H/D10

11 e 12
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H/D12

Escalões de Competição

13 e 14

H/D14

15 e 16

H/D16

17 e 18

H/D18

19 e 20

H/D20
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21 ou mais

HE/DE

H/D21A

18 ou mais

H/D21B

35 a 39

H/D35

40 a 44

H/D40

45 a 49

H/D45
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50 a 54

H/D50

55 a 59

H/D55

60 a 64

H60/D60

65 a 69

H65/D65

70 a 74

H70
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75 a 80

H75

80 ou mais

H80

Escalões Abertos

Os percursos abertos destinam-se a qualquer cidadão interessado em experimentar a
modalidade, a praticantes sem inscrição válida na FPO ou a quem opte por participar a pares
ou em grupo.

Open Curto

(OPC)

Percurso óbvio para um atleta sem experiência. baixa dificuldade técnica e reduzida exigência física.
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Open Longo

(OPL)

Percursos de com d

ificuldade técnica média e uma exigênc

Taxas de Inscrição

Nota: Por cada Etapa Sprint

Tipo de Filiação

Nível Etário

Até 11 MAR

de 12 MAR até 18 MAR

Praticante Federado:

Com Renovação e EMD válido
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Adulto

5,00

5,00

Jovem (até 20 anos)

2,50

2,50

Restantes Praticantes:

Inclui Taxa do seguro de Acidentes pessoais; Obrigatório fornecer o número do BI/Cartão Cidadão/Pass

Elite

7,00

7,00
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Adultos (excepto Elite)

6,00

6,00

Não Federado Em Escalão Aberto

5,00

5,00

Jovem (até 20 anos)

4,00

4,00

Desporto escolar:

Isenção de aluguer de SI e da taxa de seguro, desde que enquadrados pelos docentes, sendo obrigatór
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Jovens

1,50

Nos escalões Open´s não é cobrado aluguer de chip e as inscrições podem ser feitas até ao
dia da prova, ficando no entanto condicionadas à disponibilidade de mapas. Em caso de
extravio do chip, haverá lugar ao pagamento do mesmo (30,00€). Inclui Taxa do seguro de
acidentes pessoais.

Outras Taxas:
- Alterações após 18 Março2019 têm um custo de 2,00€

Aluguer de chip para escalões de competição e formação: 1,00€/ dia. Em caso de extravio
do chip, haverá lugar ao pagamento do mesmo (30,00€).

Como Pagar

O pagamento das inscrições do poderá ser efectuado por, transferência bancária ou
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diretamente no Event Center (apenas para clubes/atletas federados na FPO).

As inscrições de clubes/atletas não federados na FPO apenas serão consideradas
válidas após pagamento.

Pagamento por transferência bancária

Os pagamentos por transferência bancaria devem ser feitos para a seguinte conta bancária:

Nome do banco: Caixa Crédito Agrícola

Titular da conta: COA

Agência: Delegação: CCAM Ribatejo Norte e Tramagal C.R.L. - Tramagal

Número de conta:40277244977
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NIB:0045 5390 4027 7244 9778 7

IBAN: PT50 0045 5390 4027 7244 9778 7

SWIFT CODE BIC: CCCMPTPL

Processamento do pagamento

Pagamento por transferência bancária

Para pagamentos totais de clubes, indique sempre o nome clube no descritivo.

Notas: Para todas as inscrições pagas por transferência bancária, é necessário enviar
comprovativo da operação para o email:
actividadescoa@gmail.com

Todas as despesas inerentes às transferências bancárias devem ser suportadas pelo
ordenante. Se alguma despesa referente às transferências bancárias for indevidamente
cobrada à Organização, as mesmas serão pagas posteriormente pelos clubes ou atletas.
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