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Apresentação | Introduction
A Federação Portuguesa de Orientação-FPO, em parceria com muitos dos
seus clubes, vai organizar o Portugal “O” Meeting, a maior prova da
orientação em Portugal.
Desde a primeira hora que as entidades locais mostraram toda a
disponibilidade para em conjunto com a FPO organizar um evento de
qualidade e que satisfaça todos os que nos irão visitar.
O Portugal “O” Meeting é um evento de orientação pedestre, integrado no
Ranking da Federação Internacional de Orientação (IOF) e no Ranking da
Taça de Portugal da Federação Portuguesa de Orientação - FPO. É um
evento aberto a pessoas de qualquer idade, podendo participar nos
escalões de competição ou nos escalões abertos, individualmente ou em
grupo.
Convidamos todos amantes da Orientação a participar neste evento,
dando desde já as boas vindas.
The POF (Portuguese Orienteering Federation), in partnership with many
Portuguese clubs, will organize Portugal "O" Meeting, the greatest event of
orienteering in Portugal.
Since day one, local authorities showed all the availability to jointly with
POF to organize a quality event that satisfies all who will visit us.
The Portugal "O" Meeting is a pedestrian orienteering event, integrated
into the World Ranking of the International Orienteering Federation (IOF)
and in the Portuguese Cup ranking of POF. It is an event open to people of
any age, being able to participate either in competition or open classes,
individually or in a group.
We invite all Orienteering lovers to participate in this event, wishing them,
since now, a hearty welcome.

Programa Provisório do Evento
Preliminary Event Programme
25 de janeiro
Final do 1º prazo de inscrições com preços vantajosos

29 de janeiro

Término das inscrições nos escalões de competição e inscrições online.
Para os escalões abertos as inscrições devem ser efetuadas via email para
entries@pom.pt .
São aceites inscrições nos escalões abertos até ao dia da prova mas sempre
mediante a disponibilidade de mapa.

11 de fevereiro

15h00 – Abertura do secretariado
20h00 - Encerramento do secretariado

12 de fevereiro

08h30 - Abertura do secretariado em Loulé
08h30 / 16h00 – Evento modelo
22h00 - Encerramento do secretariado

13 de fevereiro

08h00 - Abertura do secretariado
11h00 - Distância Média (DM)
11h30 / 13h30 - Partidas dos escalões abertos e de formação

14 de fevereiro

08h00 - Abertura do secretariado
09h00 - Distância Longa (DL) - WRE
09h30 / 11h30 - Partidas dos escalões abertos e de formação
15h00 - Entrega de prémios WRE (previsão)
19h00 – Sprint noturno

15 de fevereiro

08h00 - Abertura do secretariado
09h00 - Distância média
09h30 / 11h30 - Partidas dos escalões abertos e de formação
18h30 – Sprint noturno
20h00 – Entrega de prémios do sprint

16 de fevereiro
08h00 09h00 09h15 09h30 /
10h00 10h30 11h30 13h30 -

Abertura do secretariado
Distância média+ - Início do Chasing Start - WE / ME
Inicio das partidas dos restantes escalões de competição
10h30 - Partidas dos escalões abertos e de formação
Mass Start para WE e ME
Distância média+ – Início do Chasing Start – MSE
Mass Start para MSE
Entrega de prémios e encerramento do POM 2021

January, 25th
1st entries deadline with lower prices.

January, 29th

Final entries deadline in competition classes and for online entries.
For open classes, entries must be sent by email to entries@pom.pt
Entries for Open Classes are accepted until the day of the event but
always subject of map availability.

February, 11th

15h00 - Event centre opening
20h00 - Event centre closing

February, 12th

08h30 - Event centre opening
08h30 / 16h00 - Model event
22h00 - Event centre closing

February, 13th

08h00 - Event centre opening
11h00 – Middle distance (MD)
11h30 / 13h30 - Start for open classes and training courses

February, 14th

08h00 - Event centre opening
09h00 – Long distance (LD) / WRE
09h30 / 11h30 - Start for open classes and training courses
15h00 - WRE prize giving ceremony (planned)
19h00 – Night sprint

February, 15th

08h00 - Event centre opening
09h00 – Middle distance
09h30 / 11h30 - Start for open classes and training courses
18h30 – Night sprint
20h00 – Sprint prize giving ceremony

February, 16th

08h00 - Event centre opening
09h00 – Middle distance+ – Beginning of Chasing Start - WE / ME
09h15 - Start for other competition classes
09h30 / 11h30 - Start for open classes and training courses
10h00 - Mass Start for WE / ME
10h30 – Middle distance+ – Beginning of Chasing Start – MSE
11h30 - Mass Start for MSE
13h30 – POM 2021 prize giving ceremony

Localizações | Location Map

Informações Gerais | General Information
Preços por percurso* | Fees by course*
DM e DL | MD and LD
Filiados na FPO+FEDO | FPO+FEDO licences
- Elite: €7,00
- Adulto/Adult: €6,00
- Jovem (< 20 anos)/Youth (<20 years): €3,00
Outros praticantes | Other athletes
- Elite: €13,00
- Adulto | Adult: €12,00
- Adulto em classe aberta | Adult in open class: €6,00
- Jovem (< 20 anos) | Youth (<20 years): €5,00

Sprint
Filiados na FPO+FEDO | FPO+FEDO licences
- Elite/Elite: €5,00
- Adulto/Adult: €5,00
- Jovem (< 20 anos) | Youth (<20 years): €2,50
Outros praticantes | Other athletes
- Elite: €7,00
- Adulto | Adult: €6,00
- Adulto em classe aberta | Adult in open class: €5,00
- Jovem (< 20 anos) | Youth (<20 years): €4,00
Evento modelo | Model event: €5,00
* Preços até ao dia 25 de Janeiro (de 26 a 29 de Janeiro agrava 50%)
Fees until January 25th (between 26th and 29th there’s a 50% surcharge)

Classes | Classes
M/W10, MW12, M/W14, M/W16, M/W18, M/W20, MSE, M/WE, M/W21A,
M/W21B, M/W35, M/W40, M/W45, M/W50, M/W55, M/W60, M/W65,
M/W70, M/W75, M/W80, M/W85, M/W90, Easy short, Difficult Short, E asy
Long, Difficult Long.

Sistema de Controlo | Control System

– O sistema de controlo utilizado será o SPORTident;
– O modo contactless AIR+ estará ativo em todas as etapas de Floresta e
Sprint;
– Quem não possuir um SIAC pode utilizar o seu SICard como habitual;
– A organização terá SIAC’s disponíveis para alugar a quem desejar usar
este sistema;
- A taxa de aluguer de um SIAC tem o valor fixo de 10€
independentemente do número de etapas. (necessário deixar caução de
€80,00);
- Quem pretender alugar um SIAC deverá proceder à sua reserva, enviando
um email para entries@pom.pt até 29 de janeiro.
– The control system used will be SPORTident;
– Contactless AIR+ mode will be active on all forest and sprint races;
– Anyone who does not own a SIAC can use any other SI-Card with no
problem;
– The organization will have SIAC’s for rent if you want to experience the
contactless system;
- The rent fee for the SIAC is 10€, fixed price regardless of the number of
stages (deposit of € 80.00 required);
- If you want to rent and SIAC a reservation must be made until the 29 th
of January to the email entries@pom.pt.

Conta bancária para pagamentos
Account details for payments
Todos os pagamentos devem ser realizados para Federação Portuguesa
de Orientação - FPO (todas as despesas a cargo do ordenante):
All payments must be made to the Federação Portuguesa de
Orientação - FPO, as follows (all charges are paid by sender):
Nome do Banco / Bank name: Caixa Geral de Depósitos
BIC/SWIFT: CGDIPTPL
IBAN: PT50003504410004259693027
Account owner: Federação Portuguesa de Orientação - FPO
Account owner address: Estrada da Vieira nº 4, Bairro Florestal 2430401 Marinha Grande

Alojamento | Accommodation
Para opções de alojamento consultar:
For accommodation options please check:

www.cm-loule.pt/pt/menu/147/alojamento.aspx

Contactos | Contacts:

Web: www.pom.pt
Facebook: www.facebook.com/portugal.o.meeting
Email:
info@pom.pt (informações gerais | general information)
entries@pom.pt (gestão de inscrições | entries)

Organização | Organizers

Parceiros | Partners

