
Regras do gpsBikeFoto. 
 

Participação: Grupos de quatro (navegador, fotografo, secretário e ajudante) ou 
mais elementos equipados de BTT, com GPS e uma máquina fotográfica digital 
por Grupo.  
 
Percurso: Pode ter entre 25 a 40 quilómetros de dificuldade média-alta, poderá 
ser na sua maioria em todo o terreno e é disponibilizado em ficheiro para GPS, 
(track). 
 
Waypoint´s: No track são incluídos pontos (waypoints) que se passam a 
descrever:  
Foto – São numerados de 1 até 24 que corresponde ao total de waypoints de 
controlo a serem fotografados. 
Início – Ponto onde se inicia o percurso. 
Fim – Ponto onde acaba o percurso. 
 
Partidas: Na partida os Grupos fornecem o nome do Grupo ao controlador e este 
por sua vez dá a partida, regista a hora e controla as partidas seguintes com 
separação em intervalos de trinta segundos a dois minutos entre os Grupos 
presentes, (os tempos de intervalo são condicionados pelo quantidade de Grupos).  
 
Objectivo: Encontrar os pontos de controlo, waypoints no terreno, que no track 
tem o nome de 1, 2, 3,… até ao 24. O Grupo tem de fotografá-los obrigatóriamente 
junto dos elementos do grupo, (no mínimo com três elementos). 
 
Condições para ganhar o jogo gpsBikeFoto.  
 
a) - Tirar as fotografias todas dos pontos de controlo onde figurem no mínimo três 
elementos do Grupo, agrupadas numa só máquina fotográfica e mostrá-las na 
chegada. Na falta de uma fotografia esse Grupo passa para último dos Grupos que 
tiraram todas as fotografias. Se faltarem duas fotografias o Grupo passa para 
último do Grupo com falta de uma fotografia e assim sucessivamente. 
 
b) - Para desempate dos Grupos com igual número de fotografias, conta o menor 
tempo com que realizaram o percurso, registado quando o fotografo do Grupo 
entregar a máquina fotográfica na chegada. 
 
c) – O gpsBikeFoto tem um tempo limite de quatro horas para ser realizado. 
Findo esse tempo o jogo acaba e a chegada é fechada. Os grupos nestas 
condições deixam de ter controlo de tempo e devem avisar a chegada. 
 

--- xxx --- 
 
O gpsBikeFoto percorre zonas públicas, apela-se ao civismo e à responsabilidade 
de cada um no cumprimento das conhecidas regras de conduta do BTT, que 
podem ser relembradas no link: www.escolaciclismo.wordpress.com/conduta. 
 
O gpsBikeFoto é um jogo sem comissários nem árbitros, realizado por 
participantes organizados em Grupos que se controlam a eles próprios, baseado 
sempre na amizade, fair-play e companheirismo entre todos os intervenientes. 

http://www.escolaciclismo.wordpress.com/conduta

