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Torneio de orientação
Grandeél – “A minha escola é a minha cidade”

Queres participar num torneio de orientação?
Vais precisar de:
• Telemóvel (smartphone);
• acesso à Internet (pode ser em casa).

Como fazer?

a) Instala o iOrienteering

Instala, no teu telemóvel, a aplicação iOrienteering.
Sítio: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iorienteering.mobile
O símbolo é este:

Configura uma conta.

b) Carrega o evento

Junto ao cartaz está um código de configuração (não é o de partida).
Na aplicação escolhe CARREGAR UM EVENTO e depois DIGITALIZAR O CÓDIGO QR.
Lê esse código com a aplicação. Isso “transfere” o evento para o teu telemóvel.
Neste momento tens de estar online. Se não conseguires, utiliza a estratégia seguinte  num local

onde te possas ligar: transfere o percurso com o código: Ar3yFN colocando-o na aplicação.
Depois, para fazer o percurso, não precisas da Internet.



c) Digitaliza o código da partida

Para este passo não precisas de estar ligado à Internet.
Perto do anterior está um outro código QR – O código de partida (não confundas o de partida com

o de configuração).
Espera um momento oportuno (que tenhas algum tempo para fazer o percurso).
Escolhe DIGITALIZAR O CÓDIGO DE PARTIDA e o tempo começa a contar.

d) Digitaliza todos os outros códigos

Tens de o fazer pela ordem indicada.
No ecrã do teu telemóvel tens a opção de visualizar o mapa mostrando a localização de todos os

pontos (do 101 ao 110).

e) Digitaliza o código de chegada

Quando digitalizares o código de chegada, termina a contagem do tempo.

f) Envia os dados

Aparece-te a opção de enviar os dados.
Para isso precisas novamente de estar  ligado à  Internet,  ou então podes optar  por  enviar  só

quando tiveres oportunidade.

Resultados

Tens toda a semana para “brincar à orientação”. No final serão publicados os resultados com a lista
dos mais rápidos a realizar corretamente o percurso cumprindo o regulamento.

Se quiseres saber mais sobre orientação, podes inscrever-te no clube de orientação do desporto
escolar – fala com o teu professor de educação física.
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