
Custos

DESPORTO

Local 
Data/Hora

Inscrições

▪ €5 (14,00€ p.v.p.).

▪ Inscrições limitadas a 8 participantes.

▪ Inscrições abertas até 9 de junho de 2022.
▪ A 14 do mesmo mês informaremos os Sócios cujas inscrições forem consideradas.

▪ Débito único a 24 de junho de 2022.
▪ A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento 

pelo seu custo real.

Só serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube Millennium bcp FICHA DE INSCRIÇÃO

Orientação

Poderá aceder aqui ao programa completo.

É obrigatório consultar o regulamento da prova.

A disciplina de Orientação visa propiciar a participação em equipa: o objetivo

é efetuar o maior número de pontos de controlo (com diferente valorização)

num determinado período de tempo, de acordo com a estratégia definida por

cada equipa de 2 a 5 elementos.

Alerta para algumas características desta 

modalidade particular da Orientação, a saber: 

▪ Esta é uma participação por equipas de 2 a 5 elementos, no entanto podem ser 
aceites inscrições individuais sendo depois formadas as equipas.

V Rogaine do Médio Tejo

18 de junho de 2022

O COA - Clube de Orientação e Aventura, em parceria
com a Câmara Municipal de Abrantes e a União das
Freguesias de São Vicente, São João e Alferrarede,
organiza o V Rogaine do Médio Tejo no próximo dia 18
de junho de 2022.

Prova integrada na Taça de Portugal de Ori-Trail
Rogaine 2022, sendo que neste evento podem
participar pessoas de ambos os sexos, federados e não
federados, pois existem percursos de Competição e
Abertos (Escalão Open), podendo a participação ser
efetuada nas vertentes Pedestre e BTT, em pares ou em
grupo.

Esta prova integra a Taça de Portugal de Ori-Trail
Rogaine, sendo a 5ª prova do quadro competitivo de
2022.

10h30 – Briefing; 
17h00 – Lanche com Entrega de Prémios.

Parque Urbano de São Lourenço.

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000043853
https://www.clubecoa.pt/index.php#programa
https://www.clubecoa.pt/index.php#info-regulamentares

