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I - Introdução 

O Trail-O é uma das quatro disciplinas da orientação internacional. 

Originalmente desenvolvido com base na orientação pedestre, é um desporto em que o 

factor físico foi eliminado em detrimento da participação de atletas com dificuldades 

motoras, incluindo atletas em cadeiras de rodas. As provas de Trail-O a todos os níveis 

exigem técnicas de leitura de mapa e interpretação do terreno. No nível mais avançado 

nos atletas é testada a velocidade de decisão (Temp-O). 

O interesse do Trail-O estende-se a todos os orientistas com variados níveis de 

experiencia e robustez, incluindo Campeões do Mundo de Orientação Pedestre, todos 

atraídos pelo desafio técnico. O Campeonato do Mundo de Trail-O está aberto a todos 

os recém-chegados independentemente da idade, género ou habilitação física, quer as 

pessoas com menor mobilidade física quer as de elevada robustez competem de igual 

modo. Apenas na classe “Paralimpicos” são colocadas restrições de competição, sendo 

necessário certificado médico aprovado pela IOF. 

No Trail-O os postos de controlo possuem um número de balizas que são 

colocadas em diferentes sítios e fora do alcance dos atletas. As balizas encontram-se 

visíveis a partir de um ponto de decisão o qual se localiza normalmente em passeios e 

caminhos. Desta forma é possível às pessoas em cadeiras de rodas movimentarem-se de 

acordo com os limites marcados no terreno.  

É necessário que em cada posto de controlo os atletas identifiquem o centro do 

círculo de acordo com o que se encontra no mapa. Dentro deste círculo estará a baliza 

correcta. Podem ser utilizadas entre duas a cinco balizas em cada local. No que diz 

respeito à elite, pode haver uma outra opção, na qual nenhum dos postos de controlo 

corresponde à descrição da sinalética e aí a resposta é nula. 

Relativamente à utilização de auxiliares durante a competição, é apenas permitido o uso 

da bússola.  

Para que seja possível avistar as balizas, os concorrentes poderão movimentar-se 

dentro do ângulo do ponto de decisão (excepto quando a visualização das balizas está a 

ser cronometrada (Temp-O)). De forma a definir qual a opção de cada atleta, cada uma 

das balizas possui uma letra de A a E. Estas balizas devem ser “lidas” da esquerda para 

a direita. 
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Actualmente, são utilizados cartões de controlo com seis opções (A a E e nula), 

a qual é marcada por picotadores colocados junto aos pontos de decisão ao longo do 

curso. 

Alem da prova principal, que deve ser concluída dentro de um determinado 

tempo, há também uma série de postos de decisão em que a rapidez mental de resposta é 

cronometrada (Temp-O), estes tempos servirão para desempate final em caso de 

igualdade de resultados. 
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2. Requisitos do Terreno para Percursos de Trail-O 

Relativamente às exigências entre terrenos para eventos de orientação pedestre e 

Trail-O existem muitas semelhanças. No entanto existem algumas diferenças que 

ocupam um lugar importante. Dever ser dada maior atenção à qualidade das superfícies 

do terreno no qual os concorrentes irão circular, dado que necessitam de um terreno 

estável. Também no que concerne aos detalhes do terreno e visibilidade estes devem ser 

aspectos levados em consideração de forma mais exigente. 

 

Devem ser respondidas duas questões: 

 

a) Existe uma adequação entre o detalhe do terreno e a visibilidade? 

O melhor terreno é aquele que possuí um percurso que é envolvido por 

um terreno complexo e com detalhes de contorno, juntamente com elementos de 

água e vegetação, de forma a exigir habilidades elevadas relativas à 

interpretação do mapa. 

Podem existir mapas e detalhes do terreno que são criados artificialmente 

pelo homem mas (bancos, grades, monumentos, etc.) mas estes detalhes ocupam 

um lugar secundário no Trail-O, sendo os detalhes naturais a melhor opção. 

Se numa prova de orientação pedestre se utilizam mapas com uma escala 

de 1:15000 ou 1:10000, no caso do Trail-O, estas escalas não são as mais 

adequadas, sendo normalmente utilizada para tal uma escala de 1:5000. A 

utilização desta escala mostra mais detalhadamente todas as características 

importantes, que se tornam demasiado boas por exemplo num mapa de 

orientação pedestre. 

No que diz respeito aos mapas de sprint de orientação pedestre, torna-se 

melhor a utilização de uma escala de 1:5000 ou 1:4000, contudo mesmo assim o 

terreno deve ser visitado para ter a certeza que existem locais suficientes em 

termos de detalhe para suportar uma competição ao nível do Trail-O. 
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b) Um atleta em cadeira de rodas pode efectuar o percurso? 

Segundo o regulamento da IOF no que concerne aos eventos de Trail-O, 

o terreno deve ser escolhido de forma a que os atletas possam circular, ou seja, o 

terreno deve estar adaptado tanto para pessoas que se desloquem em cadeira de 

rodas, como para aquelas que se deslocam com algum grau de dificuldade. O 

percurso deverá ser feito dentro de um tempo limite e os atletas poderão ainda 

solicitar acompanhamento de pessoas ligadas à organização da prova, durante o 

percurso.  

Os atletas que se deslocam em cadeiras de rodas necessitam de pisos 

duros que lhes facilitem a mudança de direcção nos casos em que tal se aplique. 

O mesmo se aplica para a sua normal deslocação ao longo do percurso. Este 

aspecto torna-se bastante importante no caso dos atletas com dificuldades 

oftalmológicas, que necessitam de se deslocar a outros pontos de visualização. 

A firmeza da superfície do terreno tem de ser levada em consideração de 

forma importante, pois se esta for demasiado macia, a deslocação em situação de 

superfície molhada pode tornar-se difícil. Algumas áreas podem necessitar de ser 

reparadas ou de serem temporariamente instaladas condições para solucionar 

determinados problemas. 

O declive de um percurso pode ser crítico, existem limites do declive 

para a deslocação dos atletas sem qualquer ajuda. 

Torna-se bastante importante que a organização da prova tenha especial 

atenção às superfícies e à sua respectiva inclinação, dado a existência de atletas 

em cadeira de rodas.   

Nos locais de deslocação mais difícil os atletas deverão ser assistidos por 

pessoas da organização que os auxiliarão na deslocação. 

Abaixo encontra-se um exemplo de fuga ao Trail-O num terreno com 

bons acessos para as cadeiras de rodas: 
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Ilustração 1 

 

As notas no mapa são inicialmente planeadas, indicando possíveis postos de 

controlo. Alguns destes serão utilizados e outros não. Os pontos de controlo rejeitados 

serão aqueles que não cumprem os requisitos mínimos. 

Se conseguirmos dar resposta satisfatória a estas duas questões sobre a qualidade 

do terreno e o acesso para as cadeiras de rodas, teremos a base para fazer uma prova de 

Trail-O. 
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3. Cartografia para Trail-O 

Referência: Especificações Internacionais para Mapas de Orientação e Sprint (ISSOM), 

2006. 

 

Os mapas de orientação para Trail-O baseiam-se nas especificações de mapas da 

orientação pedestre e muitos destes constituem versões modificadas de orientação 

pedestre. 

Os atletas em prova não podem sair dos percursos definidos e áreas marcadas. 

Adjacente aos pontos de decisão, estão geralmente colocados a 50 metros os postos de 

controlo, ocasionalmente estes podem estar a 100 metros ou mais, quando existe boa 

visibilidade e os contrastes permitam a colocação dos postos de controlo a longa 

distância. 

A concentração da área de competição é muito reduzida, em comparação com a 

orientação pedestre, pois existe uma representação do terreno de forma muito mais 

detalhada. Esta é alcançada por meio de um mapa ampliado, em conjunto com símbolos 

de maiores dimensões para uma maior clareza. No caso de especificações de um mapa 

de 1:15000 aplica-se a seguinte regra: 

 

“Especificações de mapa recomendados para Trail-O: 

 Para escalas de 1:5000 ou 1:4000 os símbolos devem ser aumentados a 

150% a partir dos mapas convencionais de orientação pedestre com 

escala de 1:15000.” 

 

Estas especificações correspondem às ISSOM para sprint em orientação 

pedestre. O contorno e as linhas devem indicar de forma clara o declive e a forma do 

terreno. É recomendado um intervalo entre os contornos de 2,5 metros, mas pode ser 

reduzido em terrenos mais planos. A altura de uma linha de contorno poderá ser 

ajustada até 25% de forma a melhorar a representação de determinadas características 

na zona do posto de controlo, contudo as áreas adjacentes podem ser mantidas. 

Esta representação é essencial para indicar por exemplo uma mudança definitiva 

em relação ao declive, poderá desta forma ser utilizada uma linha intermédia para 

definir melhor os detalhes do terreno. 
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O mapa deverá representar de forma clara o terreno tal como este é visto a partir 

dos percursos e áreas de acesso permitido e, em circunstâncias excepcionais, 

características não visíveis podem ser omitidas se a sua inclusão distorcer as distâncias 

entre as características.  

O conceito de “runnability” não pode ser aplicado ao Trail-O e é substituído 

pela aparência e visibilidade. 

A precisão com que um posto de controlo é colocado no Trail-O poderá ser de 1 

metro ou até menos. 

Torna-se vantajoso utilizar as especificações das ISSOM nos mapas de 

orientação, dado as elevadas possibilidades ao nível de escolha de caminhos (Ver 

Ilustração 2). 

 Isto permite que os atletas saibam para onde não poderão ir e até onde o 

poderão fazer, através de marcas no mapa e/ou no chão dos caminhos que deverão ser 

utilizados. Assim sendo, ao abrigo das mesmas especificações, a rota deve ser marcada 

no mapa com uma linha a tracejado vermelho, esta pode ser interrompida sempre que se 

sobreponha a qualquer detalhe importante. A rota deve também estar marcada no chão 

do caminho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustração 2 
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Alterações em Mapas Existentes 

É possível efectuar pesquisas e elaborar novos mapas, especialmente no que diz 

respeito ao Trail-O. Contudo o mais usual é modificar os mapas já existentes para 

orientação pedestre. 

Se um mapa já existente for utilizado para o Trail-O é essencial que todos os 

detalhes sejam revistos e se necessário, modificados. De forma geral os mapas são 

cartografados de forma simplificada ou mais suave, relativamente ao terreno real. Os 

mapas de orientação pedestre são mapas mais generalizados do que os utilizados para o 

Trail-O, isto porque este último requer uma maior representação dos detalhes. 

As alterações no mapa serão feitas pelo cartógrafo sem dificuldade. Estas, serão 

modificações relativas às características já existentes no mapa, como o ajuste dos 

contornos, remoção de pedras ou rochas para melhorar a clareza do mapa e assim por 

diante. 

Algumas das mudanças podem ser combatidas pelo cartógrafo. Isto pode ocorrer 

quando o conflito muda o padrão adoptado em todo o mapa. Por exemplo, se a pedra 

mais pequena cartografada tem 1,5 metros de altura e porque existem imensas na área, o 

cartógrafo pode estar relutante em especial sobre cartografar uma pedra de 1 metro de 

altura nos sítios dos postos de controlo do Trail-O. A solução será convencer o 

cartógrafo de que essa exigência será para uma única versão especial do mapa essencial 

para a competição de Trail-O. 
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4. Técnicas de Fixação de Posição 

Existem técnicas de colocação dos postos de controlo a que chamamos técnicas 

clássicas, contudo e com o desenvolvimento existem formas mais recentes de o fazer. 

 

Posição de um Elemento Característico Cartografado (Modelo Clássico) 

Esta é a forma básica de precisão e fixação de um posto de controlo em ou 

próximo a uma característica cartografada, que podem ser identificados no terreno. Num 

nível mais avançado, a identificação pode ser mais difícil devido à complexidade e 

variabilidade das características em que algumas estão cartografadas e outras não.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ilustração 3 

 

Exemplo: Um simples exercício de leitura de mapas pode tornar-se complicada 

no terreno, pois poderão haver elementos não cartografados e/ou visibilidade restringida 

pela vegetação. 

Os pontos vermelhos representam os postos de controlo.  
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Posição De Contorno (Modelo Clássico) 

Esta é uma forma avançada de fixar os postos de controlo com precisão, o que 

requer habilidade e prática. É a capacidade de contornar um detalhe do terreno sempre 

na mesma curva de nível a partir de uma referência escolhida no mapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ilustração 4 

 

Exemplo: Neste caso, a linha de contorno passa através da rocha, sendo que 

uma vez identificada, será um bom ponto de referência para a detecção do contorno em 

todo o terreno. 

 

Posição Através de Linhas de Avistamento 

Esta é uma forma avançada de precisão e de fixação dos postos de controlo que 

os podem tornar mais precisos. A técnica é identificar dois ou mais pontos de referência 

no mapa através de uma linha que nos liga ao nosso posto de controlo. Identificar no 

terreno os pontos de referência que escolhemos no mapa e sobre eles executar uma linha 

imaginária até ao nosso posto de controlo. 

 

Exemplo: No círculo que envolve o posto de controlo podemos observar que o 

esporão possui duas curvas de nível. Para no terreno descobrirmos com certeza qual o 

posto de controlo correcto recorremos à técnica da linha de avistamento, identificando 
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no mapa duas rochas que servirão de referência sobre estas traçaremos uma linha que 

nos ligará ao nosso posto de controlo correcto, seguidamente observamos no terreno as 

nossas referências e com linha imaginária sobre elas avistaremos o posto de controlo 

correcto. 

É importante que todos elementos característicos que poderão ser utilizados 

como referencias estejam correctamente posicionados no mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 5 
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Posição por Bússola 

O padrão de orientação da bússola pode ser utilizado para transferir uma 

orientação presente no mapa para o terreno. Isto não é tão preciso como as técnicas 

acima mencionadas, mas poderá ser útil para resolver correctamente problemas do 

controlo planeado. É importante não exigir uma precisão demasiado alta, caso contrário, 

os concorrentes serão desnecessariamente incentivados a utilizar uma bússola 

tecnologicamente mais sofisticadas. Ou seja, no Trail-O não se devem colocar postos de 

controlo em que o atleta para descobrir o correcto tenha de recorrer unicamente à 

bússola, uma vez que esta sofre um desvio magnético natural e tendo alguns 

competidores de se deslocar de cadeira de rodas esse desvio pode ser maior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    Ilustração 6 
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Posição pela Distância Estimada 

a) A estimativa da distância no terreno pode servir para controlar problemas 

relacionados com a distinção entre várias características que se encontram 

suficientemente distantes no terreno. Esta não é uma técnica de precisão. A regra 

de observação deverá ser a seguinte: a distância deve ser possível de estimar 

pelos atletas não devendo ser superior a 25%. Este valor deverá ser aplicado em 

qualquer mapa. Para problemas que exijam uma estimativa da distância, o mapa 

deverá ter uma precisão superior a 10%. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ilustração 7 

 

Exemplo: Os dois pequenos símbolos, ou seja, as duas pedras no terreno 

ocupam um lugar de destaque. Desta forma poderíamos dizer que o nosso posto de 

controlo estará entre as duas pedras. Neste caso o nosso ponto estaria a uma distância 

superior a 25% do posto de controlo falso. A resposta seria zero. Esta escala poderia se 

verificada através de outras características no terreno que nos serviriam de referência. 

 

A avaliação da distância do observador, ou seja, a avaliação da escala deve ser 

feita com muito cuidado através do terreno que não será utilizado. 
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b) Ao longo do percurso, a avaliação das distâncias é feita através de um campo de 

visualização no terreno, sendo que por vezes esta pode ser conseguida medindo 

a distância ao longo do percurso e transferindo isto para o terreno. 

A medição da distância ao longo dos percursos pode ser feita por voltas ou pelo 

ritmo com que as cadeiras de rodas se deslocam, desde que o percurso seja 

razoavelmente liso e não demasiado áspero. Neste caso o nível de exactidão será 

maior do que se esta fosse avaliada  “a olho”. O princípio será: 

 

“A avaliação da distância não deve ser exigida numa escala superior a 10%” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

         Ilustração 8 

        

Exemplo: Este é um problema difícil do contorno resolvido pela avaliação da 

distância. A característica visível é um baixo e longo monte, com o seu ponto mais 

elevado no centro. O comprimento da linha marcada no formulário foi passado para o 

mapa. Este comprimento foi determinado passando ao longo do percurso e direccionada 

então depois ao monte. A exactidão da posição das características no mapa deve tornar 

possível a avaliação das distâncias a serem contornadas.  
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Uso de Posições Fixas e Problemas em Cartografar 

As técnicas clássicas de fixar posições, estão disponíveis para o cartógrafo de 

uma competição de Trail-O, contudo o que se espera é que as técnicas clássicas deixem 

de ser tão intensamente aplicadas e que hajam desenvolvimentos das mesmas. Isto irá 

resultar numa variedade de técnicas que levantarão interesses. Nas áreas de Trail-O em 

que estas se encontram limitadas pelo detalhe do terreno, o mapa de competição poderá 

ser cartografado com outras técnicas, não aplicando exactamente as técnicas clássicas 

predominantes. Torna-se importante que os cartógrafos tenham em consideração que os 

atletas considerarão as várias opções por este estabelecidas. 

 

5. Especificações no Controlo 

A essência de toda a competição de orientação está exactamente no terreno e no 

círculo do mapa, tal como este se encontra descrito na descrição de cada posto de 

controlo. O traço conduz aos círculos nos mapas. Cada um destes sistemas está definido 

na IOF e estabelece que a posição do posto de controlo é definida pelo centro do círculo 

sobre o mapa e junto com a descrição do posto de controlo.  

A descrição do posto de controlo descreverá também e de forma correcta a 

posição do posto de controlo. Os círculos do posto de controlo no mapa são de 6.0 

milímetros de diâmetro. Os círculos são quebrados onde o detalhe do terreno seja 

essencial, pelo que estes passariam quase despercebidos se o círculo não fosse quebrado 

nessa mesma área. Estes são igualmente quebrados onde adjacente aos círculos se 

sobreponha algo. Se os locais de controlo são próximos e junto a áreas muito detalhadas 

os círculos devem ter 4.0 milímetros de diâmetro e poderão ser usados apenas nas áreas 

demasiadamente detalhadas no mapa.  

 

Controlo de Selecção 

No Trail-O a necessidade dos postos de controlo deve ser nivelada de forma 

serem colocados de forma variada e com maior qualidade. Geralmente isto significa 

usar características detalhadas do terreno, como por exemplo o uso de uma rocha, de 

água, de vegetação, de terra como no modelo clássico de orientação.  

As características artificiais, tal como os edifícios e cercas, tendem a ser menos 

aceitáveis, mas podem ser usadas esporadicamente para adicionar uma maior variedade 

de características. 
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Os postos de controlo podem ser colocados sobre, ou em colaboração com as 

características marcadas no mapa. A visibilidade dos postos de controlo deverá ser 

adequada ao tipo de terreno, que poderão ser ajustados de acordo com as características 

presentes no mapa, desde que o centro do círculo possa ser determinado por meio de 

técnicas de fixação de posições. A visibilidade adequada refere-se ao poder avistar o 

posto de controlo do ponto de decisão e de todos os outros pontos de decisão, em 

particular os pontos que dizem respeito a pessoas em cadeiras de rodas que se 

encontram num nível mais baixo de visibilidade. 

A orientação convencional refere que os postos de controlo utilizados no Trail-

O, derivam na sua maior parte da orientação pedestre, mas com algumas diferenças. 

Onde estas convenções podem afectar a selecção da posição dos postos de controlo, é 

necessário que se compreenda o raciocínio que daí advém. A regra mais importante 

refere-se à linha de contorno das características, tais como as reentrâncias e esporões. 

Onde estes elementos se encontram representados por um único contorno e onde o mapa 

não consegue mostrar a extensão das características, o círculo do posto de controlo deve 

estar dentro da curva do contorno. No entanto se a característica for representada no 

mapa por mais que uma linha de contorno, haverá uma melhor indicação da sua 

extensão. Assim será aceitável que haja uma maior selecção da posição dos postos de 

controlo. Estes conceitos estão exemplificados nos diagramas com características 

distintas, um mais pequeno e um maior. 

Ilustração 9 

 

Note-se que os contornos das curvas no segundo diagrama, podem representar 

duas características separadas, neste caso o primeiro diagrama aplica-se duas vezes. 

Enquanto na orientação pedestre os postos de controlo podem ser colocados em locais 
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mais lineares (de fácil identificação), no Trail-O dada a sua característica de precisão, é 

necessário que estes sejam estrategicamente posicionados para obrigar o atleta a utilizar 

estratégias de fixação que lhe permitam identificar qual o posto de controlo correcto. 

 

Descrição do Posto de Controlo 

Existem algumas diferenças no uso e na interpretação de descrições do controlo 

entre federações. As convenções usadas para eventos da IOF são como as fornecidas a 

seguir. As descrições do controlo, usadas no Trail-O são as mesmas que as da 

orientação pedestre. Nos casos em que nas descrições da posição do posto de controlo 

(coluna G) exijam mais do que um símbolo, tal não é permitido.  

Desde o desenvolvimento da impressão exacta do círculo torna-se supérfula a 

prática mais adiantada da descrição que precisa de ser original, sendo que a descrição de 

um posto de controlo pode aplicar-se a mais do que uma baliza. Usando a precisão, 

deve-se posicionar fixamente o posto de controlo, com ou sem baliza este é determinado 

sem haver necessidade de modificar a descrição. 

Exemplos da descrição correcta aplicada a mais do que uma baliza: 

 

1. Características da Área 

Descrição: Esclarecimento Parte Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustração 10 



Trail-O – Orientação de Precisão  2010 

 

20 

Os pontos vermelhos mostram a posição dos dois postos de controlo. Ambas as 

balizas cabem nessa descrição, mas o centro do círculo encontra-se mais a sul das 

duas, sendo que o podemos verificar através das referências no terreno bem como 

pela identificação de outras características. O monte mais baixo chama a atenção 

para o nosso posto de controlo correcto, contudo também as linhas nos ajudam a 

observar bem como as duas pedras no terreno. 

 

2. Área linear (ou estreita) Característica 

Descrição: Colina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 11 

 

Em primeiro lugar avistamos duas balizas que se encaixam na descrição no 

centro da colina. Devido à falta de visibilidade torna-se difícil identifica-lo. Contudo, a 

bússola indica-nos que o trajecto a oeste será o indicado para encontrar a nossa baliza.  

Poderão levantar-se problemas com a descrição da posição dos postos de 

controlo no que diz respeito às características do contorno (reentrâncias e esporões). 

Onde as linhas de contorno tal como mencionado acima, não representam os 

limites das características embora no mapa possam aparecer assim, deve ser tido em 

consideração o seguinte procedimento: 

 

“ A descrição deve ter em conta a extensão visível das características no terreno, 

bem como a sua respectiva representação dentro do círculo no mapa” 
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Isto pode ser visto nos seguintes exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ilustração 12 

 

O terreno mostra, como o mapa sugere, uma única e contínua reentrância, sem 

etapas com declive, estendendo-se através de mais que uma linha de contorno. Embora 

apenas uma esteja dentro do círculo, a descrição correcta é a parte inferior da 

reentrância. A parte oriental não se aplica neste exemplo, porque o posto de controlo se 

encontra na linha central da reentrância. Veja um exemplo mais detalhado: 
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   Ilustração 13 

 

Neste segundo exemplo, o círculo do posto de controlo encontra-se centrado 

acima da linha de contorno. Contudo, se como sugere o mapa, a reentrância é 

contínua, então a posição correcta do posto de controlo será descrita como estando 

numa reentrância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ilustração 14 
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Neste exemplo existe uma grande depressão na qual o posto de controlo se encontra 

a Sudoeste do contorno do anel e dentro do círculo. Contudo, tomando nota da extensão 

e das características no mapa bem como no terreno, a descrição correcta será a grande 

depressão na parte Noroeste. 

A convenção similar aplica-se aos montes contornados por diversos anéis.  

 

A Posição da Baliza 

A colocação das balizas e da descrição das suas posições, tornou-se um jogo de 

termos precisos que necessitam de ser compreendidos para evitar a confusão como 

normalmente, em particular, as diferenças entre as descrições do terreno e os termos de 

orientação podem levar à confusão:  

 

 

 

Ilustração 15 

 

 Diariamente quando falamos num “lado” de um monte, é geralmente 

interpretado como toda uma inclinação entre a parte superior e a parte 

inferior e a borda do monte, se existindo, considera-se uma mudança 

brusca na inclinação na parte superior. Este termo não é utilizado na 

orientação para designar uma colina.  

 

 Além disso, uma descrição não pode igualmente ser usada nas situações 

onde são atribuídos dois significados. Por exemplo, o “topo” de um 
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monte pode significar a área mais alta do monte e o seu ponto mais 

elevado. O termo o “topo” do monte é evitado na orientação. 

 

 No diagrama acima, a descrição que está em concordância com o uso 

diário da palavra é pé. O termo “parte” do monte é utilizado para 

descrever por exemplo uma parcela do monte. 

 

Definição das Descrições Usadas 

 

(Espaço em branco/vazio) – quando a resposta é zero. 

 

Lado – usado para as características que se levantam acima da terra (edifícios, pedras, 

paredes). A baliza é colocada ao lado da característica de forma a poder ser encontrada. 

 

Pé – utilizado para as bordas das características que se levantam na terra de forma 

menos íngreme (montes, esporões). A baliza é colocada da melhor forma, no 

cruzamento da encosta e do terreno circundante. 

 

Borda – usada para as bordas das características que se encontram ao nível da terra 

(pântanos) e ao nível subterrâneo (depressões). Se a borda de uma característica não 

pode ser fixa, o uso de “parte” é o mais adequado. 

 

Parte – usada para qualquer parte de uma área ou característica linear que não seja nem 

o centro, nem a borda, nem uma extremidade. 

 

Parte Superior – usada para as características onde a posição normal da baliza está na 

base da característica, por exemplo a face de uma rocha. 

 

Entre – usado para o ponto intermédio entre a distância mais curta entre as bordas de 

duas características. 

 

Superior e Inferior – usado para as partes superiores e inferiores da característica tal 

como se apresenta no terreno.  
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Extremidade – usada para indicar a extremidade como forma de distinção linear. A 

orientação do símbolo num dos oito sentidos da bússola, indica no mapa de orientação a 

característica linear e a sua extremidade. 

 

Curvatura – usada para uma mudança de direcção. 

 

Canto (dentro, fora) - usado para uma mudança de sentido mais brusca relativamente a 

uma característica linear ou à borda de uma característica na área. A orientação do 

símbolo indica o sentido do canto no mapa. 

 

Ponta (fora) – usado para uma mudança de sentido mais brusca de uma característica 

linear ou da borda de uma característica da área. A orientação do símbolo indica o 

sentido da ponta do mapa. 
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Exemplos de Posição e Descrição de Balizas 

Nos diagramas, as secções oeste e este, olhando para norte, constituem uma parte 

convencional, com o Norte na parte superior da página. Os sinalizadores indicam os 

postos de controlo permitidos para uma zona de controlo no qual a resposta seria zero e 

a baliza estaria ausente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ilustração 16 

 

Depressão 

Se não existe uma descrição na coluna G, o posto de controlo é colocado no centro da 

depressão. Note-se que a parte mais baixa não é necessariamente o centro.  

Se a descrição é necessária, o posto de controlo é colocado desviado o suficiente da 

borda de forma a não ser confundida com esta, e também de forma a que a sua direcção 

possa ser distinguida das direcções adjacentes.  

Se existir uma borda distinta, o posto de controlo pode se colocado e descrito como 

estando numa borda.  

 

Poço 

Aqui aplicam-se as mesmas disposições acima mencionadas para as depressões. Os 

poços com lados mais íngremes, são propensos a ter bordas salientes. Para pequenos 

buracos, o posto de controlo deve ser posicionado no centro ou na borda. Esta descrição 

também pode ser usada para poços de grande porte. 
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Erosão de Barranco 

A descrição da erosão dos barrancos pode ser em toda a sua largura semelhante à de 

uma cova grande e os postos de controlo podem ser colocados em toda a ravina de 

forma semelhante. A ravina estreita, como é estreita como uma reentrância, tem 

posições únicas ao longo do seu eixo. No entanto, as balizas podem ser colocadas 

também ao longo da sua borda de forma distinta. 

É necessário fixar a baliza de acordo com as referências em termos de recursos. 

 

Colina 

Se não há uma descrição na coluna G, o posto de controlo é colocado no centro da 

colina. Note-se que o ponto mais alto não é necessariamente o centro. A descrição do 

“topo” não é utilizada. 

A baliza deve ser colocada suficientemente longe do centro e do pé para não ser 

confundido com outros elementos e de forma a que a direcção seja clara. 

Se o contorno possui marcas distintas, o posto de controlo pode ser colocado lá e 

descrito como pé, com indicação da direcção. 

Se o anel de contorno não representa a base do monte, as balizas podem estar a alguma 

distância e não podem ser usadas como posto de controlo, a menos que de alguma 

forma seja adicionada uma linha. Assim será descrito como monte ou esporão, 

dependendo de como a linha é desenhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ilustração 17 
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Como em algumas descrições de montes, como a mostrada no diagrama, nem 

todas as oito direcções da bússola pode ser usada para descrever parte.  

Neste exemplo apenas as direcções Noroeste e Sudoeste podem ser claramente 

identificadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ilustração 18 

 

Neste segundo exemplo de uma colina de formato irregular, o ponto central não 

pode ser claramente identificado. A tentativa de colocar uma baliza no ponto central, 

não é recomendado.  

Para ajudar a identificar as direcções da bússola é sugerido o método “tangente”. 

Esta é obtida, traçando uma linha a 90 graus na direcção pretendida, para a 

característica. 

O ponto onde é feito o primeiro contacto, é o mais distante na direcção. Com 

montes com formas irregulares, onde a mesma característica pode ter várias descrições, 

a descrição relaciona-se melhor como o aproximar do centro da colina que deve ser 

escolhido. 

 

Reentrância 

O diagrama mostra uma estreita reentrância, demonstrada por uma única linha 

de contorno, sem qualquer indicação sobre a extensão do mapa a reentrância está dentro 

da curva de contorno. 

A posição dos postos de controlo pode ser definida dentro desta área que se 

encontra definida. No primeiro diagrama a reentrância estende-se um pouco mais além 
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do contorno da linha de controlo superior e inferior. No entanto, se as reentrâncias no 

terreno se estendem muito mais além dos limites da linha de contorno, estas descrições 

das posições de controlo dentro da área definida pode não concordar com as 

características no terreno. Nesse caso, é necessário que a extensão da reentrância seja 

devidamente demonstrada no mapa com mais de uma linha de contorno ou linhas de 

formulário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustração 19 

Isto permite que a área definida seja aumentada consideravelmente e que esta 

possa ser utilizada para colocação dos postos de controlo bem como para os descrever 

adequadamente. 

A descrição corresponde ao aparecimento de um recurso no terreno e não apenas 

à parte dentro do círculo do posto de controlo. O controlo de descrição pode aplicar-se 

correctamente a mais do que uma baliza e do posto de controlo é localizado por 

referência o contorno/linhas ou outros recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ilustração 20 
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A reentrância larga é um recurso da área e os postos de controlo podem ser 

posicionados fora da linha central, dada uma direcção e descrição. 

O diagrama mostra as posições dos postos de controlo a Noroeste e Sudoeste das 

partes da reentrância. 

Por outro lado mostra as posições a Nordeste, Este e Sudeste, que também são 

possíveis. A descrição das posições de controlo é permitida desde que a baliza esteja 

claramente dentro da medida definida na reentrância e suficientemente separada, para 

evitar a confusão com a linha de descrição central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustração 21 

 

Novamente, a selecção da baliza correcta entre mais do que uma com a mesma 

descrição, é feita por referência à linha de contorno e/ou outros recursos. 
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Esporões 

Aplicam-se critérios semelhantes tanto para os esporões como para as 

reentrâncias. 

O diagrama mostra um esporão estreito e contínuo representado por uma única 

linha de contorno e duas de formulário. A extensão do esporão no terreno é mostrada 

pela linha tracejada azul. A linha inferior do formulário é ao pé do esporão no terreno. 

Toda a extensão do esporão no terreno pode ser utilizada para colocar postos de 

controlo, desde que as linhas estejam no mapa. Num esporão estreito é permitido 

colocar o posto de controlo abaixo da linha central. O mesmo aplica-se para os esporões 

mais largos. 

Pode ser aplicada a mesma descrição a mais do que uma baliza, o posto de 

controlo situa-se junto à linha de contorno e/ou outros recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ilustração 22 
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Terraço 

O terraço é uma área do terreno mais plana. Toda a extensão do terraço pode ser 

utilizada para colocar postos de controlo desde que a linha superior esteja presente no 

mapa.  

O diagrama mostra as posições dos postos de controlo a Norte, Noroeste, Este, 

Sudoeste e a Sul do terraço. Estas são as posições possíveis para as balizas. Estas 

descrições têm sentido. A baliza ao centro não tem nenhuma descrição. 

Os sinalizadores dos postos de controlo, são colocados em pé no terreno. Estes 

são separados da linha de contorno neste exemplo, que marca a borda da área plana 

mais acima da encosta. Se usado para um controlo, esta deve ser assinalada com uma 

linha no formulário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ilustração 23 
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Rocha 

Os postos de controlo colocados em torno de uma rocha estão posicionados o 

mais possível da base desta, de acordo com a respectiva descrição (coluna G). 

Normalmente os postos de controlo são colocados em torno da rocha, mas pode haver 

situações em que o posto de controlo está colocado sobre esta, e neste caso a posição 

central não tem descrição na colona G. 

Se a altura da rocha for superior à altura do posto de controlo, os postos 

colocados mais longe terão que ser eliminados, porque estes podem estar colocados fora 

da linha de visão da zona de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ilustração 24 



Trail-O – Orientação de Precisão  2010 

 

34 

 

 

Edifícios 

Os postos de controlo podem ser colocados em volta do pé do edifício, como a 

meio de um lado projectado (ou seja, o lado que está mais avançado numa determinada 

direcção) ou no exterior ou interior dos cantos. As descrições são: “lado” e “canto”. 

Tal como no caso da rocha, se os postos de controlo mais afastados estiverem do 

lado oposto da linha de visão da zona de decisão, estes devem ser eliminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

              Ilustração 25 
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Linhas de água 

A coluna G é deixada em branco se o posto de controlo estiver colocado no 

centro da linha de água. Se o curso de água for relativamente largo existem outras 

formas possíveis de situar o posto de controlo ainda dentro da linha de água, de acordo 

com a descrição da sinalética. 

Colocação do posto de controlo na borda da água também é possível. Se o banco 

está em ângulo raso, o posto pode ser colocado exactamente na borda da água. Se o 

banco está vertical, de modo a que o posto de controlo não fique dentro de água, pode 

ser colocado no topo do banco, o mais próximo possível da borda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustração 26 

Limite de Vegetação 

Deve-se ter cuidado com os limites de vegetação, o limite é localizado ao nível 

do solo directamente sob o bordo ou reunião da vegetação da copa, este limite pode ser 

observado a partir do terreno da seguinte forma, quando existe um “abrir” da vegetação 

sobre o solo, ou quando se observa de uma mudança obvia dentro da floresta do tipo de 

folhosas. 

 

 

 

 

 

 

 

          Ilustração 27 
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O limite de vegetação não deve ser muito usado, para mais quando se tratar de 

copas de árvores muito altas onde a percepção no terreno do limite não é óbvia, o que 

pode originar um problema sobre a fiabilidade da precisão na colocação do posto de 

controlo. Contudo, se a vegetação se estender até ao solo ou quase, a dificuldade já não 

é nenhuma e o problema é evitado. 

 

Características do Ponto 

Estes são “pequenos” e representam uma área maior do que a dimensão real do 

recurso no terreno. Como exemplo temos as pedras, as colinas e as pequenas 

depressões. Note-se que mesmo o símbolo de pequeno pedregulho, é equivalente a um 

diâmetro de 6 metros no chão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ilustração 28 

 

Onde não existe descrição na coluna G, a baliza está posicionada no centro do 

recurso. Caso contrário, as balizas estão posicionadas à volta do recurso, tal como 

mostra o diagrama, utilizando-se a seguinte descrição das direcções: 

 

 Pedra - Lado 

 Colina - Pé 

 Fosso – Ponta 
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Abaixo temos um exemplo de um posto de controlo numa pedra do lado Noroeste: 

 

  

 

 

              Ilustração 29 

 

Entre 

O “entre” na descrição, refere-se ao ponto médio da linha imaginária entre dois 

recursos. Ao definir uma posição “entre” utilizando a linha de contorno e linhas de 

formulário, é importante verificar se os contornos e as linhas de formulário no mapa 

foram desenhados para representar a ponta real do recurso. Se for necessário, devem ser 

adicionadas linhas para definir as bordas. No caso dos recursos como pedras e colinas, 

cujo os símbolos são maiores no mapa, do que os objectos que representam as bordas 

reais das características do terreno, são utilizadas linhas para definir a distância que os 

separa. 

 

Exemplo: entre a rocha e o monte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ilustração 30 

Os postos de controlo podem ser colocados nas extremidades da linha e descritas 

em associação com o recurso adjacente (por exemplo, rocha, lado noroeste). 
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Descrições – Boas Práticas 

Em geral, as descrições não devem ser mais detalhadas do que necessário para a 

visualização do problema a partir do ponto de decisão.  

É possível que alguns postos de controlo tenham mais do que uma descrição 

válida. Sempre que se faz uma descrição, esta deve ser usada. 

Também é razoável permitir uma certa margem de descrições, onde estas não afectem 

criticamente a identificação da baliza correcta. O essencial do Trail-O é a boa leitura do 

mapa e a interpretação do terreno, e não o excesso de precisão na descrição do posto de 

controlo. 

Quando a descrição é errada propositadamente, esta pode ser interpretada como 

um erro e gerar protestos e queixas. 

Para recursos adaptados à escala: 

 Uma baliza que é colocada de acordo com o círculo do mapa, mas descrita de 

forma errada, não deve resultar numa resposta zero. 

Para todos os pontos característicos, a ausência de uma baliza na posição 

descrita, pode dar origem a uma resposta zero. 

 

Outras Considerações Técnicas 

Equipa de Trabalho 

O controlo de todos os problemas é essencial para garantir o sucesso do evento. 

A experiência tem demonstrado que, se houver mesmo um pequeno erro na colocação 

dos postos de controlo, vários concorrentes interpretariam o problema de forma errada e 

seriam levados a responder erradamente. 

Estes atletas poderão argumentar e o posto de controlo poderá ser anulado.  

 

Qual é a duração permitida para uma prova? 

O tempo alvo no Trail-O está entre 1h30min e 2h30min. Este tempo depende ainda 

do número de postos de controlo existentes e da extensão do percurso. 

 

As regras dão uma fórmula simples para se calcular o tempo: 

Tempo necessário = 3 minutos por posto de controlo mais 3 minutos por cada 

100 metros. 
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Se o percurso for considerado um pouco mais exigente do que o normal, existe 

uma tolerância de 3 minutos por cada 10 metros de subida adicional. 

 

Exemplo: 2 km de percurso com 18 postos de controlo e 30 metros de subida 

adicional 

Tempo = (3*18) + (3*2000/100) + (3*30/10) = 54 + 60 + 9 = 123 minutos 

 

Poderão haver outras razões para aumentar o tempo permitido. O director de 

prova tem a autoridade de fazer tais alterações. O tempo de duração da prova deverá ser 

definido de forma arredondada, o que facilita aos concorrentes o cálculo do tempo que 

resta. Por exemplo, os 123 minutos devem ser arredondados para 120 minutos.  

 

Resposta Zero 

Existe a possibilidade da resposta ser nula, ou seja, de ser zero, isto porque 

nenhum dos pontos poderá coincidir com o que se encontra no mapa. Esta é uma 

característica do Trail-O. 

O facto da resposta poder ser zero, exige que nos cartões de controlo exista uma 

dimensão apropriada para tal. Isto dificulta a colocação dos postos de controlo, visto 

que é necessário fazer com que nenhum ponto coincida com a descrição no mapa. 

Por outro lado um pequeno engano na colocação dos pontos levará a que a 

resposta possa ser zero. A solução para este problema passará por garantir que a 

colocação dos postos de controlo está correcta e de acordo com o que é representado e 

descrito no mapa. 

 

Características Não Cartografadas e Cartografadas 

Cartografar todos os recursos existentes no terreno, para incluí-los no mapa, 

pode dar origem a problemas, especialmente no que diz respeito a características 

lineares. 

A altura mínima ou a profundidade dos recursos a serem incluídos no mapa são 

de 1 metro no mapa, segundo as especificações da ISOM 2000 e ISSOM 2006. O 

cartógrafo poderá verificar, se o terreno possui muitas características para uma 

interpretação clara, de forma a aumentar os limites do mapa. 

A escolha daquilo que deverá ser cartografado e não cartografado, requer uma 

verificação cuidadosa, para que na altura do atleta distinguir as características, não tenha 



Trail-O – Orientação de Precisão  2010 

 

40 

qualquer dificuldade. Contudo, as características lineares que se resumem à altura, 

podem ser muito mais problemáticas. 

Vejamos o exemplo abaixo de uma rocha com mais de 1 metro num limiar, mas 

que noutra extremidade se reduz a menos de 1 metro. Somente a parte da rocha com 

mais de 1 metro deve ser cartografada. 

O cartógrafo deve garantir a visualização da face rochosa por parte dos atletas, 

para que estes a identifiquem a parte cartografada sem qualquer dificuldade. 

Sendo assim devem ser utilizadas as posições de controlo seguintes: 

 

 

  Ilustração 31 

 

Mesmo que o traçado final da rocha seja identificado com 1 metro de altura e 

este seja utilizado como posto de controlo, a descrição não é recomendada. No entanto, 

a descrição da posição das balizas, tal como no diagrama, são permitidas. 

Se no mapa esta não puder ser identificada com certeza, então apenas as 

posições de controlo úteis serão as seguintes: 

 

 

Ilustração 32 
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Todas as Balizas Fazem Sentido 

Não devem ser colocadas demasiadas balizas apenas para aumentar o número de 

possibilidades relativamente à escolha da correcta, ou para reduzir a hipótese do atleta 

acertar na correcta. 

Relativamente ao Trail-O, as balizas que não fazem sentido na posição em que 

se encontram, são excluídas de imediato. Cada posto de controlo deve ser posicionado 

de forma a que exista sempre uma certa ligação com a descrição do posto de controlo. A 

baliza errada será aquela que apesar dos vários aspectos positivos que a ligam à 

descrição, evidencia um aspecto errado. 

 

Ponto de Decisão 

O Ponto de Decisão é a posição de onde todas as balizas podem ser vistas e de 

onde é tomada a decisão sobre o posto de controlo correcto. O ponto de decisão 

encontra-se marcado no percurso em si, de forma visível e de acordo com o número do 

posto de controlo em questão. Contudo este não se encontra marcado no mapa de 

competição. Se houver dúvidas sobre a sua localização geral, a direcção aponta para a 

coluna H da descrição do posto de controlo.  

No caso dos atletas que se deslocam em cadeiras de rodas, o ponto de decisão 

não deve estar localizado em locais muito íngremes.  

Além do ponto de decisão, existem outros pontos de exibição não marcado no 

mapa, mas que podem ser vistos de acordo com o terreno determinado no mapa. 

No ponto de decisão encontra-se um picotador para que os atletas marquem a 

sua opção nos dispositivos de controlo. Estes picotadores podem estar em qualquer lado 

desde que estejam próximos do ponto de decisão e acessíveis a todos os atletas de Trail-

O.  
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             Ilustração 33 

 

Todos os atletas quer sejam atletas “normais” quer sejam atletas portadores de 

deficiências ou que se desloquem em cadeiras de rodas, devem ter igual oportunidade de 

assinalar a sua opção relativamente à baliza correcta no dispositivo de controlo. Este 

dispositivo para marcação da opção de cada atleta deve estar a 0,5 metros do observador 

(atleta).  

Quando existe a necessidade de colocar por exemplo dois atletas em cadeiras de 

rodas no mesmo ponto de decisão, é necessário que haja uma distância de 2 metros entre 

o ponto de decisão e a estaca do ponto. 

 

Escolha do Percurso 

Na maioria das provas existe uma incapacidade de oferecer uma opção de 

escolha de um percurso, mas naquelas onde existe mais do que um percurso possível, tal 

opção poderia ser analisada pelo cartógrafo. 

 Isto não muda a natureza do atleta, mas pode gerar maior qualidade a nível 

geral. 
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Postos de Controlo Temporários 

No caso dos controlos cronometrados, o atleta permanece numa posição fixa. O 

mapa de controlo do tempo limite, segue a mesma escala dos mapas de competição, mas 

encontra-se anexado a uma placa rígida, em tamanho A5 (pelo menos). 

O segmento possui um círculo no mapa orientado na direcção das balizas. O 

exemplo dado é do WTOC 2004. No mapa o segmento é suficientemente grande para 

apontar as letras de A a E em grande plano. O atleta tem um minuto para dar uma 

resposta, ou para apontar no dispositivo qual a sua escolha de A a E. É ainda possível 

escolher de forma verbal usando o alfabeto fonético internacional. A cada 50 segundos é 

dado o aviso. A resposta bem como os tempos, são registados sendo que o tempo é 

arredondado para aproximar a contagem dos tempos. 

Para que a competição seja efectuada de forma leal todos os concorrentes 

deverão escolher a sua opção no tempo permitido. O melhor resultado vai para aquele 

que der o maior número de respostas certas no menor tempo possível. Os problemas de 

cronometragem devem ser resolvidos, sendo que os casos resolvidos em menos de 5 

segundos, por vezes causam incertezas neste processo. O tempo para os melhores 

concorrentes deverá estar entre os 10 e os 15 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ilustração 34 
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 A opção da resposta zero não é adequada para postos de controlo cronometrados 

numa prova de Trail-O. 

 

Também não é adequado a temporização nos postos de controlo que exigem o uso 

da bússola. 

Não podem haver problemas com postos de controlo cronometrados, dado que 

assim que o tempo é iniciado começa a contar como tempo de decisão para o atleta e 

poderá conduzir a tentativas indevidas para obter vantagem. 

 

 As balizas podem estar visíveis à medida que o atleta se aproxima do chamado 

ponto de decisão.  

 As balizas devem estar visíveis, enquanto os atletas vão ocupando a sua posição 

no ponto de decisão.  

 Poderá ser utilizado o alfabeto fonético e apresentado de seguida o mapa para 

iniciar a cronometragem. Este procedimento leva cerca de 7 segundos. 

 

Depois de analisar o dispositivo de controlo no final da prova, é atribuído um tempo 

limite. No caso de haver uma resposta errada existe uma pena de 60 segundos que é 

adicionada ao tempo da resposta. 

Os procedimentos mencionados acima referem-se à cronometragem manual. 

Actualmente está a ser desenvolvida a cronometragem electrónica para o Trail-O. 

Quando tal for aprovado para uso em provas, existirão novos procedimentos de controlo 

cronometrado. 

 

Solução dos Mapas depois da Competição 

Depois do último concorrente terminar a prova, são fechadas todas as hipóteses 

de solução para os postos de controlo, incluindo a emissão de tempos. Isto consiste em 

segmentos no mapa ou em todo o mapa de prova, numa escala ampliada (geralmente 

duas vezes maior que a escala de competição) mostrando os pontos de decisão bem 

como a posição das balizas em cada posto de controlo, no qual existem balizas 

correctas, ou erradas em que a resposta será zero. 

Está também incluída a descrição de cada posto de controlo. É importante que a 

solução das opções no mapa, concorde com o mapa de competição. 
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Um procedimento recomendado para definir a posição das balizas é o de gerar 

símbolos especiais no mapa de competição, que poderá ser utilizado num terreno com 

grandes dimensões. 

 

Divergências, Reclamações e Protestos 

O desacordo é uma condição normal no Trail-O, pois devido às suas 

características específicas este é um factor constante. 

As queixas poderão ser apresentadas ao director da prova ou aos funcionários, 

contudo é raro haverem muitos protestos por parte de atletas de Trail-O. Estas queixas 

serão alvo de apreciação por parte do director de prova. Se o atleta de facto tiver razão, 

a prova será reexaminada pelos concorrentes, acompanhados de uma pessoa envolvida 

na organização da prova.  

Assim o director de prova terá plenos poderes para anular por exemplo um posto 

de controlo. 

Ao contrário da orientação pedestre, a correcção de erros no Trail-O pode ser 

feita sem ser necessário anula toda a prova. No entanto, o procedimento para anular um 

posto de controlo deve ser realizado com grande cuidado. Se for decidido com 

fundamento, anular um posto de controlo, essa decisão deve ser anunciada a todos os 

atletas envolvidos na prova, para que estes ou os seus dirigentes terem a oportunidade 

de verificar presentemente tal problema bem como para serem esclarecidos sobre o 

sucedido. 

 

Planeamento Logístico 

 

1ª Fase: 

A primeira do planeamento, consiste em identificar no terreno os possíveis 

percursos, de forma a que estes sejam de qualidade e que possibilitem a utilização de 

bons terrenos para colocar os postos de controlo. 

A proposta para colocação de postos de controlo cronometrados deverá ser 

considerada nesta fase do planeamento. 

A primeira fase é feita melhor quando a visibilidade é boa, não sendo 

necessariamente feita na época do ano de competição. 
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Existe a possibilidade de que face à sazonalidade a vegetação poder cortar a 

visibilidade aceitável para posicionar os postos de controlo. No entanto, esta deve ser 

confirmada, visitando o local no momento correcto do ano. 

 

2ª Fase 

A segunda fase consiste em trabalhar em cada uma das áreas com algum detalhe, 

usando balizas para verificar se existe algum problema, ou se pelo contrário a área se 

encontra em condições para tal. 

O mapa deve ser preparado com tempo suficiente para permitir que a cartografia 

seja efectuada correctamente, sendo que as posições das balizas e o ponto de decisão 

deverão estar marcados no terreno. Esta etapa deve estar concluída 12 meses antes da 

prova, para que caso haja algum problema, haja tempo de o solucionar os problemas. 

As informações relativas aos locais de controlo devem ser marcadas numa folha 

de planeamento/controlo. Um exemplo deste sistema são as notas abaixo acerca do 

WTOC 2004: 
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Ilustração 35 

 

3ª Fase 

A terceira fase consiste em revisitar cada local onde serão colocados os postos 

de controlo finais. Para tal são utilizados meios para marcar estas posições no terreno. 

Esta etapa deverá estar terminada 3 meses antes do evento de forma a que se 

possa verificar e aprovar a estrutura geral de cada um dos percursos bem como a 

distância e o tempo permitido; o posicionamento exacto de cada uma das balizas no seu 

respectivo local de controlo; a descrição de cada posto de controlo; o conteúdo do mapa 

(que poderá estar sujeito a correcções), entre outros. 

 

4ª Fase 

Esta é a fase final antes da prova. Esta fase deve começar alguns dias antes do 

evento e consiste em verificar segundo o mapa da prova, os locais dos postos de 

controlo colocando as balizas na sua posição, bem como os pontos de decisão. A 

visibilidade das balizas no terreno a partir do ponto de decisão deve ser garantida, sendo 

que, no caso de a vegetação obstruir a visibilidade esta deverá ser cortada. 

É também neste momento que se colocam as fitas que balizam o percurso, nos 

locais em que tal for necessário.  

A verificação cuidadosa e completa de todos os aspectos referentes à prova, com 

vários dias de antecedência previne a existência de erros e possíveis problemas. Se estes 
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erros forem encontrados por exemplo, dois dias antes do evento, não há tempo para os 

resolver.  

Se tudo for correctamente planeado (com antecedência) e houver necessidade de 

adiar a impressão dos mapas, tal ainda será possível, no entanto se o erro for verificado 

“em cima” do dia do evento tal poderá já não ser possível e poderá resultar em 

problemas futuros na realização da prova. Como tal os erros devem ser evitados. 

Quando se trata de um evento internacional, o cartógrafo vai visitar o terreno 

várias vezes. O supervisor da IOF ou o seu assistente conselheiro, visitará o terreno pelo 

menos três vezes, de forma a verificar a adequação do terreno e entregar toda a 

documentação técnica necessária, um ano e três meses antes da prova.  

As propostas relativas aos percursos no mapa, devem estar completas um ano 

antes do evento para poderem ser aprovados e no caso de existir a necessidade de alterar 

algo, isso ser feito. Três meses antes da prova os percursos, a posição dos postos de 

controlo e os mapas são confirmados. 

 

Ajudas Mecânicas para a Colocação das Balizas 

O método de marcação das posições das balizas é feito através do uso de 

etiquetas ou fitas, contudo isto poderá criar dificuldades. Num evento internacional 

(com vários dias de provas) existem várias balizas para ser colocadas num curto espaço 

de tempo. Como tal, é essencial que os sinalizadores sejam colocados exactamente nas 

suas respectivas posições. Isto significa localizar cada local através de um trabalho 

desenvolvido anteriormente. 

O uso de tubos de plástico ou de metal cravados na terra é um método bastante 

melhor para marcar a posição dos postos de controlo. Isto garante que os pontos serão 

colocados nas posições correctas para além de que se economiza bastante tempo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


