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Conselho de Arbitragem 

 

CONTROLO DE PROVAS 
 
 
“RC 2019 – Capitulo III - Controlo da qualidade e regularidade das provas Artigo 
 14.º - Controlo prévio 
1. O Supervisor é responsável pelo controlo prévio e fiscalizar a correta aplicação das regras 

deste regulamento e demais regulamentação aplicável, nomeadamente os regulamentos IOF.  
 
§ Deve trabalhar em estreita colaboração com os organizadores, que lhe devem fornecer toda a 
informação relevante.” 
 

“ Regulamento de Arbitragem – Artº 7º (Competências) 
1. O Supervisor é o representante da FPO junto da organização e deve assegurar que os 

regulamentos sejam respeitados, que as deficiências encontradas sejam corrigidas e que a 
prova seja justa. 

2. O Supervisor pode dar instruções e ordens à organização se verificar que as regras não são 
respeitadas ou se existir risco de insucesso. Se não houver entendimento entre a organização 
e o Supervisor, o assunto deve ser colocado ao Departamento de Competição da FPO.” 

 
 
 
A. As principais tarefas do Supervisor são: 
 

1. Aconselhar a organização e servir de interlocutor entre a FPO e a organização, transmitindo 
informação nos dois sentidos; 

2. Discutir os problemas e propor soluções tanto com a organização como com o Departamento 
de Competição da FPO; 

3. Supervisionar a prova, identificando os pontos fracos e situações de risco e levá-los à apreciação 
da organização; 

4. Explicar os regulamentos e as diretrizes aprovadas pela FPO/IOF; 
5. Presidir ao Júri Técnico; 
6. Representar oficialmente o Conselho de Arbitragem na ausência dos seus elementos. 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
NOTA: A presente lista de verificação tem por finalidade sistematizar e facilitar o trabalho do Supervisor, 
aquando das suas visitas. 
 

 
❖ Aquando da atribuição do evento 
 
 
Objetivo principal: Aprovar o terreno para a competição atribuída pela FPO. 
 
 - Se é mapa novo: 
 - Garantir, a partir das indicações dadas pelo diretor e traçador do evento que as características do 
terreno se adequam ao tipo de prova. Caso o supervisor entenda necessário, deve ir ao terreno validá-las. 
 
- Se é mapa existente: 
 - Garantir, a partir de ficheiro, que as características se adequam ao tipo de prova atribuído 
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❖ Entre 12 a 6 meses do evento 
(Substituída por reunião com o diretor do evento) 
 
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO  
 

➢ Controlo de documentação  
➢ Pedido de homologação/candidatura da prova 
➢ Pedido de registo do mapa 
➢ Licenças dos cartógrafos/traçadores de percursos 
➢ Verificar processo de licenciamento do evento 

 
➢ O terreno  

➢ A área da prova pode ser divulgada?  
➢ Torna-se necessário embargar áreas?  

 
➢ Aprovar o cronograma do evento  

➢ Prazos das diversas tarefas 
➢ Interligação e sequencia de execuções 
 

➢ Assegurar a abertura do evento no Ori Oasis, 
➢ Garantir a abertura das inscrições nesta plataforma,  
➢ Garantir que os preços e prazos a praticar estão de acordo com o regulamento da FPO. 

 
➢ Aprovar toda a informação dos boletins de divulgação, que atualmente se substituem pelo Site e 

páginas das redes sociais; 
 

➢ Aprovar Organograma da organização  
 

➢ Apoio logístico e protocolo 
 

➢ Programa cultural, se aplicável. 
 

 
 

❖ Entre 4 a 2 meses do evento 
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO  
 
 
Com visita ao terreno.  
Esta visita deve ser acompanhada em parte pelo Diretor de Prova e pelo traçador dos percursos. 
 
 

1. Há tarefas da 1ª lista de verificação por executar? Se sim 
➢ Indicar as razões 
➢ Reavaliar  
 

2. Conferir o estado do processo de licenciamento do evento 
 

3. Homologação do mapa  

Validar o mapa através de visita ao terreno, de modo a perceber se: 
➢ o mapa representa fielmente o terreno 
➢ A rede de caminhos está devidamente classificada quanto à transitabilidade e largura.  

(estabelecer contacto direto com o cartografo para eventuais correções ou por intermédio 
do diretor da prova). 
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4. Validar:  

➢ Escala, símbolos especiais, normas FPO/IOF 
➢ Legibilidade 

➢ Dimensões, espaços entre símbolos  
➢ Perfil dos caminhos, junções e cruzamentos 

 
5. Aprovar o centro do evento; 

➢ Dimensões 
➢ Acessibilidade 
➢ Local das cerimónias 
➢ Estacionamento 
➢ Secretariado 
➢ Divulgação de resultados 
➢ Espectadores 
➢ Serviço de apoio (bar, etc) 
➢ babysitting 
➢ Energia elétrica estável 

 
6. Aprovar Local de partidas  

➢ Acessibilidade 
 

7. Aprovar Local de chegadas  
 

8. Apoio logístico e protocolo 
  

➢ Verificar a existência de solo duro que reúna as condições para os atletas pernoitarem, 
com banhos quentes e instalações sanitárias  

➢ Assegurar a existência de apoio e primeiros socorros na arena durante as etapas do 
evento  

➢ Recolha de lixo 
➢ Cerimónias protocolares  

➢ Controlar guião 
➢ Colocação de bandeiras 

➢ Facilidade para a comunicação social, se aplicável. 
➢ Facilidade para o controlo anti-doping, se aplicável 
➢ Lavagem das bicicletas 
➢ Lugar para guardar as bicicletas 
➢ Espaço para os standes de vendas 

 
9. Ponto de controlo para espectadores  

 
10.  Verificar Informação sobre a prova  

➢ Edição de brochuras 
✓ Conteúdo dos boletins 
✓ Controlar a informação técnica suplementar 

➢ Sinalização do acesso (croquis) 
➢ Sinalização dos serviços (croquis) 

 
11. Organograma da organização 

➢ Aprovar o organograma com a identificação dos Team Leaders de cada    equipa 
(sempre que possível 2 elementos de contacto em cada equipa/grupo)  

 
12. Programa cultural – Avaliar, se aplicável 

 
13. Visitar todos os pontos de controlo 

➢ Exata localização 
➢ Evitar pontos que potenciem o risco de acidente 
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➢ Evitar pontos que por alguma razão possam ser dúbios e potenciar a reclamação ou a 
inverdade desportiva 

 
14. Aprovar os percursos, depois de avaliar a sua qualidade tendo em atenção:  

➢ Leitura do mapa 
➢ Alternativas de itinerário. 
➢ Validar sistema de dispersão (se existir) e agrupamento de percursos. 
➢ Os níveis de dificuldade param o escalão a que se destinam. 

➢ Regulamento técnico pedagógico 
➢ Desnível (desnível total nunca superior a 4% da distância do percurso) 
➢ Tempo estimado para vencedores. 
➢ Evitar factores de sorte nos trajectos entre pontos e no local dos pontos. 
➢ Verificar a quantidade de participantes por ponto de controlo. 
➢ Proximidade dos pontos de controlo. 
➢ Passagens obrigatórias. 
➢ Áreas de cultivo e áreas proibidas. 
➢ Ponto para espectadores. 
➢ Há áreas perigosas. 
➢ Há riscos para as crianças. 
➢ Abastecimentos. 

 
15. Validar o boletim final, quando for o caso da sua existência (POM; WRE’s, Ibérico, TPL)  

 
 

❖ Nos 5 a 3 dias antes da prova 
 

1. Aprovar a divulgação das listas de partida, tendo em atenção alguns aspetos importantes 
das mesmas; 

2. Assegurar a divulgação dos tempos de partida (site) e de todo evitar alterações posteriores 
da lista divulgada na net; 

3. Assegurar a divulgação das coordenadas dos principais locais do evento 
 

❖ Até 2 dias antes da prova 
 

1. Receber as imagens digitais finais de todos os mapas/percursos a serem usados no 
evento (composição gráfica final)  

2. Notificar por escrito o CA da receção dessas imagens 
3. Garantir a impressão dos mapas é efetuado em gráfica homologada pela FPO – atualmente: 

RGB Image, Página Imaginária, Colorestudio - Artes Gráficas, Lda, e OBIGRAF Artes 
Gráficas, Lda. 

4. Assegurar a personalização dos mapas quando houver loops 
5. Controlar a confidencialidade dos mapas e dos percursos  

➢ Local de depósito 
➢ Local de trabalho 
➢ Quem tem acesso 
 

 
 

❖ LISTA DE VERIFICAÇÃO NOS DIAS DA PROVA 
 
 
O Supervisor deve acompanhar a organização, pelo menos na véspera da competição. 
 
Deve ainda ser portador de uma pasta de trabalho com todos os regulamentos em vigor na FPO, que 
possam ser necessários para consulta do Júri da prova. 
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❖ Em D-1 
 

1. Fazer contagem dos mapas  
2. Verificar sinalética suplementar 
3. Reunir com team leader das partidas  

➢ Listas de partidas necessárias 
➢ Procedimento de partidas (-3, -2, -1) 
➢ Corredores: competição, abertos, atrasados, chasing start (se houver) 

 
4. Acompanhar a equipa da informática  

➢ Programação das boxes 
➢ Impressão das listas de partidas 

➢ Assegurar que 2 escalões não partem para o 1º ponto no mesmo minuto. 
➢ Assegurar que os intervalos de tempos estão adequados ao tipo de prova.  

➢ Impressão das listas de chamadas 
➢ Certificar-se que se aplica o regulamento na elaboração das classificações 

considerando as várias especificidades: 
➢ Provas com etapas de distâncias iguais 
➢ Provas com etapas de distâncias diferentes 
➢ Campeonato Nacional Absoluto 

➢ Validar as listas de partidas para a final do CNA 
➢ Validar lista de partidas das provas chasing start (quando aplicável) 

 
5. Analisar com o team leader da equipa técnica 

➢  Plano de trabalhos para os dias da prova 
➢ Garantir que todos estão familiarizados com o sistema air 
➢ Como validar a correta colocação  
➢ Garantir a colocação até -1H da prova. 

 
6. Garantir a correta utilização do material da FPO; 

 
7. Verificar o espaço para a cerimónia de prémios, existência de prémios o material necessário 

ao cumprimento do protocolo (bandeiras, entidades); 
 

8. Assegurar a sinalização, coordenadas no site e Face e/ou placas laranja e branca para solo 
duro, parking junto à Arena de cada etapa. 

 
9. Analisar os inscritos, selecionar elementos para júri técnico, obter o seu acordo e elaborar 

ficha do júri técnico da prova (Diretor de Prova, Supervisor, 3 membros do Júri Técnico – ter 
os seus contactos telefónicos e garantir que estes só abandonam a Arena com o seu 
conhecimento 

 

❖ Em D 
 

1. Acompanhar a montagem e preparação da prova no terreno; 
2. Assegurar e verificar a sinalização: 

➢ Acesso ao evento 
➢ Serviços/áreas 
➢ Partidas 
➢ Chegadas 
➢ Área de aquecimento 
➢ Secretariado 
➢ WC 
➢ Bar 
➢ Estacionamento 
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3. Assegurar que os pontos de controlo estão no terreno, colocados no seu exato local (fita e 
recibo com o colocador de pontos) e que todas as estações SI colocadas no terreno estão 
operacionais 

 
4. Assegurar que os Abastecimentos, se for o caso, estão no terreno e no local exato;  

 
5. Validar nas partidas: 

➢ Corredor para atrasados 
➢ Corredor para escalões abertos 
➢ Disposição corredores 
➢ Cestos dos mapas a +/-30 metros 
➢ Mapas nos cestos  
➢ Triangulo no terreno, 
➢ Sinalização até ele, 
➢ Listagens afixadas 
➢ Informação técnica pertinente afixada 
➢ Mapa antigo se a prova se disputar em mapa já usado 
➢ Acertar relógios (pré partida adiantado 3 minutos e relógio sonoro certo com o 

sistema) 
➢ Staff nos seus locais e funções) a partir do minuto -15/-10 
➢ Testar esquema de partidas 
➢ Controlar local de troca de mapas e passagem de testemunho, quando aplicável  
➢ WC 
➢ Tenda 

 
6. Validar nas chegadas: 

➢ Correta montagem das chegadas,  
➢ Verificar pontos 200 (um só prisma), 
➢ Corredor do Finish  

➢ Amplo e sem curvas 
➢ A subir 
➢ Garantir que a largura do finish não seja demasiado grande, forma a ler os 

SI`s em qualquer ponto de passagem. 
➢ Encaminhamento para a leitura SI, 
➢ Recolha de mapas se existir 
➢ Espectadores (Sua colocação) 
➢ Ponto de controlo para espectadores  
➢ Resultados, sua periodicidade de divulgação 
➢ 1ºs socorros 
➢ Garantir a distribuição de água, pelo menos. 

 
7. Receber do Diretor de prova o OK de todas as equipas de trabalho e autorizar o início a 

prova à hora zero. 
8. Estar presente nas Partidas para acompanhar os primeiros minutos de partida; 
9. Assegurar divulgação dos resultados no decorrer da etapa (em suporte papel c/atualizações 

a cada 35/45 minutos, ou via digital se a organização tiver esses meios) 
10. Estar atento a todo o desenrolar da prova e apoiar o Diretor quando e se houver esse 

pedido ou necessidade; 
11. Reunir o Júri Técnico quando e se houver um protesto 
12. Garantir divulgações dos resultados finais da etapa e da prova na Arena se possível a 30 

minutos da entrega de prémios; 
13. Assegurar a publicação dos resultados no site; 
14. Concluída a prova assegurar a colocação das imagens dos mapas no site; 
15. Entregar à organização o boletim de deslocações 

 
➢ Secretariado 

➢ Avaliar o atendimento dos clubes 
➢ Separar as inscrições de última hora 
➢ Local reunião do Júri 
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➢ Controlar abastecimento de água 

➢ Na partida 
➢ Na chegada 
➢ Na prova 

 
➢ Preparar local para eventual reunião do Júri 

 
 

❖ Em D +10 
 

1. Elaborar o relatório da prova e entregar à FPO no prazo de 10 dias 
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                Federação Portuguesa de Orientação 
 
                                                
 
                                               
 

Prova:  
            

            

                                                     

Data   
Diretor da 
Prova 

  Nº FPO  

                                                     
Clube 
organizador 

 

 
 

1.ª VISITA  
 

(aquando da atribuição da prova) 
 

OBJECTIVOS DA VISITA: 
  
  

1. Aprovar o terreno 
  
 
Mapa: Novo__ Usado__ 
Adequa-se ao tipo de prova proposta? Sim __ Não __ 
 
Comentário ampliativo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local e data                                                                      
                                                                                                          O Supervisor 
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A enviar no prazo de 10 dias 
 
 
 
 

 

                                            FEDERAÇÂO PORTUGUESA DE ORIENTAÇÃO 
  
                                                

                                                              Conselho de Arbitragem 
                                               
 
 
 

Prova:  
            

            

                                                     

Data   
Diretor da 
Prova 

  Nº FPO  

                                                     
Clube 
organizador 

 

 
 

2.ª VISITA  
 

(4 a2 mês antes da prova) 
 
OBJECTIVOS DA VISITA  
(vide lista de verificação) 
 

1. Conferir o estado do processo de licenciamento do evento 
2. Homologação do mapa  
3. Aprovar o centro do evento; 
4. Aprovar Local de partidas  
5. Aprovar Local de chegadas  
6. Apoio logístico e protocolo 
7. Verificar Informação sobre a prova  
8. Organograma da organização 
9. Programa cultural – Avaliar, se aplicável 
10. Visitar todos os pontos de controlo 
11. Aprovar os percursos, depois de avaliar a sua qualidade tendo em atenção:  
12. Validar o boletim final, quando for o caso da sua existência (POM; WRE’s, Ibérico, TPL)  

 
 

RELATÓRIO  
(O relatório deve focar o ponto de situação de todos os itens acima enumerados)  

 
 
 
 
Local e data                                                                      
                                                                                                            O Supervisor 
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A enviar no prazo de 10 dias 
 
 

                                                    

                                                     
 

                                                    

                                                     

                                                     

                
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ORIENTAÇÃO 

 

                 

                                                     

                                                     

                     
Conselho de Arbitragem 

  Apreciação do CA 
                       

                                          

                     
    CONTROLO DE PROVAS 

  

                       

                                          

                     
RELATÓRIO FINAL 

  

  
                      

                                                     

Prova:   
            
            

      
                                                

Data    Diretor da Prova    Nº FPO   
   

                                                   

Clube organizador   
   

                                                   

Supervisor                                         Assistente                                       
    

   
                                                   

Visitas de Controlo (datas):                     Objetivos foram alcançados?                       
    
    
    
    

Se não, quais?                     Motivo:                                           
   

    
    

Foram solicitados desvios às regras? (ex: alteração de escala) 
 
 
  
Classifique de 1 a 4 (sendo1 sofrível e 4 excelente; N/A não aplicável)  
Qualidade do(s) mapa(s):                                 1 ___ 2___ 3___ 4___ N/A___ 
Qualidade da impressão dos mapas:               1 ___ 2___ 3___ 4___ N/A___ 
Qualidade dos percursos:                                 1 ___ 2___ 3___ 4___ N/A___ 
Sinalização (coordenadas e no terreno):          1 ___ 2___ 3___ 4___ N/A___ 
Abastecimentos:                                               1 ___ 2___ 3___ 4___ N/A___ 
Secretariado:                                                    1 ___ 2___ 3___ 4___ N/A___ 
Partidas:                                                           1 ___ 2___ 3___ 4___ N/A___ 
Chegadas:                                                        1 ___ 2___ 3___ 4___ N/A___ 
Informática:                                                       1 ___ 2___ 3___ 4___ N/A___ 
Solo duro:                                                         1 ___ 2___ 3___ 4___ N/A___ 
Comodidades (bar, estacionamento):              1 ___ 2___ 3___ 4___ N/A___ 
Cerimónias:                                                      1 ___ 2___ 3___ 4___ N/A___ 
Speaker:                                                           1 ___ 2___ 3___ 4___ N/A___ 
Resultados Online:                                           1 ___ 2___ 3___ 4___ N/A___ 
Qualidade Geral do evento                              1 ___ 2___ 3___ 4___ N/A___ 
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Complemente com sugestões que considere relevantes para a melhoria do evento: 
 
 
  

  
                                                     

                                                     

Problemas surgidos que não tenham sido previstos:     Sua solução:                                     
    
    
    

    
    
Deficiências que tenham surgido embora tenham Qual foi a sua ação:                           
sido acauteladas:                  - 
    
    
    
    
    

Membros do Júri:                                                                                     

          
➢ - (Nome, Nlic, Clube) 
➢ - 
➢ - 

           

                    

Protestos e decisões do Júri:                                                                       
  
  
 
 
  
  

Comentário Global: 
 
 
 
 
 
 

 Juntar ao relatório: 
➢ Reclamações 
➢ Organograma  
➢ Imagem do mapa com todos os pontos  

  
                                                     

 
 

                                                    

                                                     
                                                     

A enviar à FPO no prazo de 10 dias                                   O Supervisor    
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Designação da Prova 
 
 
 

CONSTITUIÇÃO DO JÚRI TÉCNICO 
 
 
 

Supervisor: 

➢ ___________________________________                              
 
Diretor da Prova: 
             

➢  ___________________________________                                
 
Júri Técnico:   

➢ ___________________________________ 
 

➢ ___________________________________ 
 

➢ ___________________________________                                
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BOLETIM DE DESLOCAÇÕES 
= SUPERVISOR = 

 
 

Nome ____________________________________________________________ 

Morada ____________________________________________________________ 

Prova / Evento ____________________________________________________________ 

 

Data Serviço efectuado Localidade Kms Subsídio 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Total de   

 

Km = €0,20 
Subsídio = €50,00 por dia ao serviço da FPO 
 
Data ___/___/___ Valor devido Kms: €____,___ 
 Valor devido Subsídio: €____,___ 
 TOTAL DEVIDO: €____,___ 
Ass ____________________ 
 
 
 O ________________ O Diretor Financeiro 
 
 
 
 Ass ____________________ Ass ____________________ 


