
 

 

XIX CAMPEONATO BRASILEIRO DE ORIENTAÇÃO 

3ª Etapa – PRAIA DA PIPA – Município de Tibau do Sul/RN 

13 a 15 DE OUTUBRO DE 2017 

IOF WORLD RANKING EVENT (WRE) 

                                                  

 

  



BOLETIM INFORMATIVO Nº 2 

A Confederação Brasileira de Orientação (CBO), a Federação de Orientação do Rio Grande do Norte (FORN) e o Clube de Orientação 
Potiguar (COP), convidam a “família orientista” nacional e internacional para participar da 3ª Etapa do XIX Campeonato Brasileiro de 
Orientação – CamBOr 2017, que será realizada na Praia da Pipa, Município de Tibau do Sul, RN, no período de 13 a 15 de outubro de 
2017, sendo válida para o Ranking Mundial (World Ranking). 

A Praia da Pipa pertence ao município de Tibau do Sul, distante 85 km de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 
Principal balneário do Litoral Sul do Estado inclui ainda praias como Ponta do Madeiro e Praia do Amor, localiza-se no maior 
santuário ecológico do Estado e foi eleita pelo Guia 4 Rodas como uma das 10 mais belas praias do Brasil. Pipa começou a ficar 
famosa nos anos 80 através dos amantes do surf. 

A mais endêmica e atípica característica desse paraíso tropical é a junção entre dunas imponentes sobrepostas no horizonte em cima 
dos tabuleiros que acabam em falésias geomorfologicamente vivas pela ação do mar e ventos. Não se conhece outro lugar do mundo 
em que a costa de dunas e falésias sedimentares se recombinem de forma tão espetacular com um verde denso  que chega a tomar 
a parte frontal falesiana. 

Conheça mais sobre Pipa em: http://www.visitepipa.com.br 

PROGRAMA GERAL DO EVENTO 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 
12/10/2017 

(quinta-feira) 
todo o dia Chegada dos atletas Tibau do Sul / RN 
14:00 às 17:00 Percurso treino Ponta do Madeiro 

13/10/2017 
(sexta-feira) 

09:00 às 12:00 Percurso Modelo 
13:00 h Cerimônia de abertura 

Vila da Praia da Pipa / RN 
13:30 h Congresso Técnico 
14:00 h Percurso Sprint 
17:00 h (*) Cerimônia de premiação do Sprint 

13/10/2017 
(sábado) 

09:00 h Percurso longo Parque Estadual Mata da Pipa 
14:00 h às 15:00 h (*) Percurso “Kids na Orientação” Santuário Ecológico de Pipa 
18:00 às 22:00 h Congraçamento dos orientistas  

14/10 
(domingo) 

08:00 h Percurso médio (WRE) 

Parque Estadual Mata da Pipa 
10:00 h às 11:30h Percurso Pre-O 
12:30 h (*) Cerimônia de premiação da etapa 
13:30 h (*) Cerimônia de premiação do CamBOr 

(*) a organização poderá antecipar, se as condições técnicas permitirem. 

ARBITRAGEM DO EVENTO 

IOF Event advisor 
ADEMAR ROQUE HIPPLER RUWER – ruwer66@gmail.com / (41) 99193-1333 
( O IOF EA atua somente no percurso médio das categorias H21E e D21E ) 
 

Arbitragem Nacional 

Árbitro: FERNANDO DO ESPIRITO SANTO DE MEDEIROS – fernandoesmm@yahoo.com.br / (21) 98353-4518 

Árbitro auxiliar: CEZAR MARIO RECH 
Árbitro auxiliar: DANIEL COPERTINO 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições são ONLINE, através do Sistema CBO – https://www.cbo.org.br/, para todos os atletas. 

ATENÇÃO ATLETAS DAS CATEGORIAS H21E / D21E: além da inscrição no Sistema CBO, é obrigatório registrar a inscrição no sistema 
IOF https://eventor.orienteering.org/events através do seu IOF ID (número de identificação IOF), isto é, farão duas inscrições, uma 
no sistema normal da CBO e outra no Eventor. Esta última para controle da IOF. 
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Aquele que estiver realizando o cadastro pela primeira vez, e não possui classificação prévia deve acessar o link acima e solicitar um 
uma ID à IOF, antes de sua inscrição. Para tanto, acesse o Eventor em “http://eventor.orienteering.org/Events”, clique em “create a 
new account” e siga o passo a passo (em inglês). É condição indispensável para os atletas H/D21E. 

Atletas estrangeiros não filiados à CBO devem enviar e-mail para secretario.cbo@gmail.com, solicitando informações e providências. 

A relação de inscritos e a ordem de partida serão divulgadas no site da CBO (www.cbo.org.br) e no site oficial do evento 
(www.camborpipa.com.br). 

ONDE PAGAR SUA INSCRIÇÃO 

Os valores das inscrições devem ser depositados em nome do Clube de Orientação Potiguar, conforme dados a seguir: 

Banco do Brasil 

Agência: 1246-7 

Conta Corrente: 73.825-5 

CNPJ: 12.504.291/0001-34 

Informar na inscrição ON-LINE o número do envelope em caso de depósito ou qualquer outra informação que facilitem a 
identificação do pagamento. 

A anuidade da CBO deve ser depositada na conta da CBO e enviar o comprovante acessando seu perfil no Sistema CBO. Para saber os 
valores, acesse o Regimento de Taxas da CBO 2017. 

VALORES E PERÍODOS DAS INSCRIÇÕES 

Descrição 
Períodos e Valores 

Até 10/08/2017 Até 10/09/2017 Até 30/09/2017 
Percurso Longo e Médio – H21E / D21E (WRE) R$ 140,00 R$ 160,00 R$ 180,00 
Percurso Longo e Médio – Categorias a partir de 20 
anos, inclusive (H20/D20) 

R$ 110,00 R$ 130,00 R$ 150,00 

Percurso Longo e Médio – Categorias até 18 anos, 
inclusive (H18 /D18) 

R$ 90,00 R$ 100,00 R$ 110,00 

Percurso Sprint R$ 35,00 R$ 40,00 R$ 45,00 
Percurso Modelo R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00 
Percurso de Precisão – Pré-O R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 
Aluguel do SI-Card R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 
Acompanhados (HN1, HN2, HN3, DN1, DN2, DN3) R$ 70,00 R$ 80,00 R$ 90,00 
Atletas Estrangeiros não filiados à CBO Conversão do dólar no dia do pagamento 
Percurso Aberto (APÓS ÚLTIMO PRAZO) – por percurso R$ 80,00 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

FUNÇÃO RESPONSÁVEL CONTATO 

Organizadores Federação de Orientação do Rio Grande do Norte – FORN 
Clube de Orientação Potiguar – (orientacaopotiguar@gmail.com) 

Diretor Geral Oscar Moritz  oscar.moritz@gmail.com 
(84) 9 9624-8211 

Diretor Administrativo e de Arena Eudes Franklin Silvestre franklin17gac@gmail.com 
(84) 9 8842-4890 

Diretor Técnico Márcio Ronaldo Rocha rocha.infantaria@gmail.com 
(84) 9 9990-1284 

Diretor de Logística Daniel Keniti Nomizo daniel.nomizo@gmail.com 
(84)9 9416-0424 
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Diretor Midia e Marketing Francisco Bruno Bezerra de Oliveira brunobzake@hotmail.com 
(84) 9 8783-0512 

Tesoureira Valéria Tenório Castelo Branco vtcb1978@gmail.com 
(84) 9 9867-6555 

Secretaria Felipe Toledo Gonçalves de Oliveira felipetgoliveira@gmail.com 
(84) 9 9932-5513 

Hospedagem e Transporte Agência Harabello Turismo  
Ana Paula – (84) 3133-4105 
eventos1@harabello.com.br 

Cerimonial Tatiana Moritz – ( UERN ) tatianamoritz@gmail.com 
(84) 9 8103-5646 

Assistente de Informática Tiago Fontoura Moritz tiago@sospcs.com.br 
(84) 9 8733-3372 

Gestor de Segurança Michael Faniterto de Sousa Bezerra faniterto@hotmail.com 
(84) 9 9654-3641 

Diretor de Partida Romário Honorato da Silva honoratosgt@gmail.com  
(84) 9 9698-8906 

Diretor de Chegada Francisco Canindé da Rocha rocharn2011@gmail.com 
(84) 9 8806-1173 

Apuração Jalon Barbosa de Medeiros jalonbm@gmail.com 
(84) 9 8844-5556 

Mapeadores Oscar Moritz – QM/CBO 12754-108 
Eudes Franklin Silvestre – R CBO 5422 

Traçadores de percursos 

Oscar Moritz 
Eudes Franklin Silvestre 
Jalon Barbosa de Medeiros 
Márcio Ronaldo Rocha 

Traçador dos percursos WRE Oscar Moritz 

Coordenador Pre-O Sérgio G. Brito sergio.brito.ori@gmail.com 
+55 24 98823 5859 

 

REGRAS E REGULAMENTOS 

A competição seguirá as Regras de Orientação da IOF, as Regras Gerais de Orientação Pedestre da CBO (RGOP 2017/CBO), o 
Regulamento do CamBOr e o Regulamento de Sprint, todos disponíveis no site da CBO (http://www.cbo.org.br/regras). 

CATEGORIAS 

Todas as categorias previstas nas RGOP/CBO. 

ÁREAS EMBARGADAS 

Fica proibida a realização de qualquer tipo de atividade ou treinamento de orientação no Município de Tibau do Sul, e a visitação nas 
áreas abrangidas pelo Parque Estadual Mata da Pipa, Santuário Ecológico de Pipa e seu entorno num raio de 10 km. 

OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO 

Evento Teste: será realizado no dia 20 de agosto de 2017, valendo para a 3ª Etapa do Circuito Potiguar de Orientação, em região 
similar à da competição, na Praia da Pipa. Esta região será disponibilizada durante a etapa do CamBOr como área para treinamento. 

APURAÇÃO E CONTROLE DOS RESULTADOS 

Será utilizado o equipamento eletrônico Sport-Ident e o programa de apuração Helga. 
Em caso de dano ou extravio do SI-Card alugado, no ato da devolução o atleta indenizará a organização em R$ 180,00 (cento e 
oitenta reais).  

MAPAS 
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PERCURSOS MODELO, LONGO E MÉDIO 

Os Mapas Modelo, Longo e Médio serão confeccionados de acordo com as Especificações Internacionais para Mapas de Orientação 
2017 (ISOM/2017). 

Escalas: 1:10.000 / 1:7.500.  
Equidistância das curvas de nível: 5 metros. 

              Escala: 1:10.000    Escala: 1:7.500 

       

PERCURSO SPRINT 

Os Mapas de Sprint serão confeccionados conforme a regra ISSOM/2007.  
Escala do mapa Sprint: 1:4.000. 
Equidistância das curvas de nível: 2,5 metros 

 

DESCRIÇÃO DO TERRENO, VEGETAÇÃO E CLIMA 

Sprint: ruas, vielas, praças e áreas públicas da Praia da Pipa, Município Tibau do Sul. 

Percursos longo e médio: 

Vegetação: coqueiral (405), áreas abertas (401, 402, 403) e mata nativa (predominância de vegetação 406). 
Relevo: terreno de formação dunar, com altitudes variando de 0 a 70 metros. 

Temperatura média no mês de outubro: 25,9 °C. 

PERCURSOS 

Estatísticas dos percursos constando distâncias, quantidade de pontos de controle, desnível e outras características pontuais do 
mapa serão informadas no Boletim 3. 

ORIENTAÇÃO DE PRECISÃO – PRE-O 

 Paralelamente à etapa do CamBOr, no domingo dia 15 de outubro, ocorrerá etapa do Campeonato de 
Orientação de Precisão, com um percurso onde os atletas participantes das duas competições deverão realizar 
primeiro o percurso tradicional do CamBOr e depois o de Precisão. 

Os percursos da Orientação de Precisão são disputados entre todos os atletas, sem distinção de sexo e idade, nas 
seguintes Categorias: 



a. Pre-Para (referência para o termo Paralímpico): categoria da Orientação de Precisão para portadores de desvantagem 
funcional, devido a uma inaptidão permanente; 

b. Pre-Ab. (referência para o termo Aberto): A categoria aberta da Orientação de Precisão para qualquer atleta, 
independente de dificuldade motora ou não. 

A prova é aberta a todos, independentemente do sexo, idade ou a mobilidade física. Sem o fator tempo, indivíduos portadores de 
diferentes graus de deficiência podem agora competir entre si sob iguais condições, significando assim que a competição deixa de se 
relacionar com aquele que completa a prova em menos tempo, mas sim, com quem melhor interpretar os desafios demonstrados no 
mapa.  

Os mapas são os mesmos, a linguagem é a mesma assim como os problemas a serem resolvidos, embora diferentes em alguns 
aspectos, pertencem claramente à orientação que conhecemos. Orientistas ativos e experientes podem beneficiar-se de várias 
maneiras, como melhora de suas habilidades de leitura de mapas e reconhecimento do terreno (entre outras habilidades técnicas) 
para a competição em orientação pedestre. 

E se estes benefícios específicos não forem motivo suficiente, há outra razão que incentiva orientistas experientes a participar da 
Orientação de Precisão, o desafio intelectual que a disciplina oferece.  

A premiação de cada etapa contemplará com medalhas para os primeiros colocados inscritos na categoria e, a premiação final do 
Campeonato Brasileiro de Orientação de Precisão, será troféus para os campeões e medalhas para os 2º, 3º, 4° e 5° lugares.  

Convidamos a todos que venham participar de mais esta oportunidade ofertada aos amantes da Orientação. 

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 

Hospedagem 

A fim de garantir prioridade nas reservas dos meios de hospedagem de Tibau do Sul / Pipa com valores diferenciados, a 
organização firmou parceria com a Harabello Turismo, que passa a ser a agência oficial do evento. 

Questões como translado, hospedagem e aluguel de casas/apartamentos podem ser feitas através dela, que bloqueou 
grande parte dos meios de hospedagem para o CamBOr. 

A Harabello disponibiliza no seu site, relação das pousadas e hotéis parceiros, e será atualizada constantemente. 

Em Pipa há boa oferta de casas para alugar por temporada, com preços justos. Consultem a agência oficial. 

Qual a vantagem? Oferta de hospedagem com preços diferenciados. 

Lembramos que hospedar-se em Natal é uma opção. O tempo de viagem até a arena do evento é aproximadamente 
1h30m. 

AGÊNCIA DE TURISMO OFICIAL 

 
Harabello Turismo: +55 (84) 3133.4141 (Horário Comercial) / Plantão: +55 (84) 99971-4747 
www.harabello.com 
Contatos: 
Jéssica - +55  (84) 3133-4105 – eventos1@harabello.com.br 

Ana Paula Gomes – +55  (84) 909873-2200 – comercial@harabello.com.br  

http://www.harabello.com/
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Acantonamento 

Haverá reservas para acantonamento. Detalhes no boletim nr. 3. 

Alimentação 

Haverá comercialização de alimentos no local da prova com preços acessíveis, com fornecimento de almoço com 
reserva antecipada. Detalhes no boletim nr. 3. 

TRANSPORTES 

Transporte a cargo do atleta. 
Para translado do aeroporto de Natal até Pipa, e retorno, consulte a agência oficial (Harabello Turismo). 
Haverá transporte (ônibus) nos dias do evento, de Pipa até o local da prova, para os atletas que fizerem uso do 
acantonamento. 
O Centro de Evento dos percursos médio e longo fica a 6 km do centro da Vila da Pipa. 
O Evento Modelo / Treino fica a 4 km do centro da Vila da Pipa 

Aeroportos 

Há duas possibilidades para pouso: 

1) Aeroporto Internacional de Natal Gov. Aluízio Alves – São Gonçalo do Amarante – RN.  
Distância até Pipa: 90,9 km, cerca de 1h40m, via BR-101. 

2) Aeroporto Internacional Pres. Castro Pinto – João Pessoa – PB. 
Distância até Pipa: 130 km, cerca de 1h56m, via BR-101. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Todas as informações pertinentes ao evento serão disponibilizadas no site da CBO (http://www.cbo.org.br), divulgadas nas redes 
sociais e em informativos sempre que possível. 

 

OSCAR MORITZ 
Diretor Geral 

APROVADO: 

                                                                              

FERNANDO DO ESPIRITO SANTO DE MEDEIROS 
Árbitro Nacional 

ADEMAR ROQUE HIPPLER RUWER 
IOF Advisor 
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