ANEXO I
Sistema de Localização de Concorrentes GPS / GSM
1. Descrição
O Sistema de Localização de Concorrentes “SLC” é um sistema baseado nas tecnologias GPS (Global
Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) e GSM (Global System for Mobile communications
- Sistema Global para Comunicações Móveis) que permite obter a localização, velocidade e direcção de cada
Concorrente, assim como estabelecer uma comunicação de voz entre o Centro Operacional e o mesmo.
O SLC comunica os seus dados ao servidor central a uma frequência pré definida, permitindo ao Centro
Operacional saber em cada momento a localização de todos os concorrentes. O SLC pode também funcionar como
um telemóvel, permitindo uma comunicação bidirecional com os concorrentes.
Além do controlo efectuado no Centro Operacional, o equipamento
permite entrar em modo de emergência ao ser pressionado o botão de SOS
durante alguns segundos. Este modo de emergência é comunicado ao servidor
central, são enviados SMS’s (Short Message System - Sistema de Mensagens
Curtas) com o alerta e localização aos números pré definidos e é efectuada
uma chamada de voz para o número de emergência do Centro Operacional.
O SLC é a prova de água (IP65), tem um tamanho que lhe permite ser
colocado num local de fácil acesso (77x47x20mm) e um peso bastante baixo
(65g). O equipamento não necessita de alimentação externa e tem uma
autonomia de 10 a 12 horas.

2. Normas de Utilização
2.1. O SLC será entregue aos concorrentes no parque fechado, antes do início de cada dia/etapa/secção,
conforme o determinado pela organização. O mesmo equipamento deverá ser devolvido pelo
concorrente à entrada do parque fechado no fim de cada dia/etapa/secção, conforme o determinado
pela organização.
2.2. No caso de um concorrente não dar entrada em parque fechado (desistência, etc.), deverá entregar o
equipamento no secretariado no mais breve espaço de tempo, e até à entrada do último concorrente
em parque fechado. No caso de não ser possível a entrega do equipamento no prazo indicado, por
razões excepcionais, o concorrente deverá entrar em contacto com a organização.
2.3. O SLC terá de ser transportado pelo concorrente durante toda a prova, em local de fácil acesso. Deverá
ser dada especial atenção para que o botão de SOS não seja accionado inadvertidamente.
2.4. O concorrente fica proibido de desligar o equipamento enquanto se encontrar em prova e até ao
momento da comunicação da desistência ao secretariado. No caso de incumprimento desta regra serão
aplicadas sanções a determinar pelo director de prova e/ou CCD.
2.5. O uso injustificado do sistema de emergência, através do botão de SOS do Equipamento de
Localização, obrigará ao pagamento de uma taxa de 100€ acrescida das despesas de comunicação e
activação dos meios de socorro. O director de prova e/ou CCD poderão determinar outras sanções
adicionais.
2.6. O concorrente entrega no acto das verificações documentais uma caução monetária respeitante à boa
utilização do sistema.
2.7. O SLC é entregue aos concorrentes, ficando os mesmos obrigados a devolvê-lo, sem danos. Quaisquer
despesas resultantes da perda do equipamento, danos no mesmo e/ou utilização abusiva serão
cobradas através da utilização da caução entregue pelo concorrente.
2.8. O valor da caução e taxas de utilização são as fixadas no regulamento da prova.

