
Alentejo Virtual TempO 
 
 
Organização / Organizing team: 
 Traçador de percursos / Course setter: Inês Domingues 
 Supervisor / Supervisor: Grigas Piteira 
 Informática / IT: Edgar Domingues 

 
 
Programa: (GMT + 1) 
 16 de Maio – Sábado – Etapa 1: 

06:00 - Ativação do formulário da etapa 1 
19:00 - Fecho do formulário da etapa 1 
 
 17 de Maio – Domingo – Etapa 2: 

06:00 - Ativação do formulário da etapa 2 
19:00 - Fecho do formulário da etapa 2 
21:00 - Publicação dos resultados 

Programme: (GMT + 1) 
 May 16th – Saturday – Stage 1 

06:00 - Activation of the form for Stage 1 
19:00 - Closing of the form for Stage 1 
 
 May 17th – Sunday – Stage 2: 

06:00 - Activation of the form for Stage 2 
19:00 - Closing of the form for Stage 2 
21:00 - Publication of the results 

 
 
Percurso / Course: 
 Formato TempO; 
 2 etapas; 
 Cada etapa tem 6 estações com 5 desafios cada (60 desafios no total); 
 Cada desafio consiste em: 

 Foto do terreno com 6 balizas (identificadas de A a F, da esquerda para a 
direita), tirada através do Google Street View; 

 Mapa da área com um círculo indicando o local do ponto, com sinalética e seta 
a apontar o norte. 

 Respostas: 
 Dadas através do formulário Google; 
 Opções de resposta: A, B, C, D, E, F ou Z*. 

 TempO format; 
 2 stages; 
 Each stage will have 6 stations with 5 tasks each (60 tasks in total); 
 Each task consists of: 

 Photo of the terrain with 6 flags (identified from A to F, from left to right), 
taken with Google Street View; 

 Map of the area with a circle indicating the control, with control description 
and an arrow indicating north. 

 Answers: 
 Submitted through the Google form; 
 Answer options: A, B, C, D, E, F or Z*. 

 



*Resposta zero/ *Zero tolerance: 
 Para uma resposta ser Z, uma das seguintes condições deve estar presente: 

 Estar a mais de 3 metros da localização correta; 
 Não estar no elemento correto; 
 Estar a mais de 135 ̊da posição indicada na sinalética (caso seja um elemento pontual); 
 Estar fora da posição indicada na sinalética (ex: topo da falésia vs base da falésia). 

 For an answer to be Zero, one of the following conditions must be present: 
 Being at least 3 meters from the correct location; 
 Being in a different element; 
 Being more than 135 ̊from the position indicated on the control description (if it’s a point feature); 
 Not being on the position indicated by the control description (ex: top of the cliff vs foot of the cliff) 

 
Terreno / Terrain: terreno urbano e parques / urban terrain and parks 
Mapas / Maps: escala 1:500 (estação 5 da etapa 2) and 1:1500 (restantes estações), a partir 
de mapas de orientação pedestre; criados através do programa TiM / scale 1:500 (station 5 
of stage 2) and 1:1500 (all the other stations), enlarged from foot orienteering maps; 
created using TiM 
 
Para participar / To participate: 
 Não é necessária inscrição prévia; 
 No momento da participação na prova: 

 Aceder ao link da prova (será fornecido no dia anterior à prova); 
 Fornecer os dados de identificação pedidos; 
 O tempo começa a contar assim que carregar no botão “Your time starts now”; 
 Na página seguinte aparecerá um campo preenchido automaticamente que 

NÃO deve editar. Deve apenas carregar em “Seguinte”; 
 Os desafios encontram-se nas páginas seguintes. 

 Prior registration is not required; 
 At the moment of participation in the competition: 

 Access the competition link (will be provided one day before the competition); 
 Input the requested identification information; 
 Time starts when you press “Your time starts now” button; 
 On the next page there will be an automatically filled answer that must NOT be 

edited. Just press “Next”; 
 The tasks will be on the following pages. 

 
Resultados / Results: 
 A classificação é determinado pelo tempo total de execução de todos os desafios das 

2 etapas mais uma penalização de 30 segundos por cada resposta errada. / 
 Ranking is determined by total time taken to solve all tasks from the 2 stages plus 30 

second penalty for each incorrect answer. 
 
Contacto / Contact: 
inesfsdomingues@gmail.com 


