


BOLETIM Nº 1 

CONVITE 

A Copa Nordeste de Orientação (COPANE) foi criada em 2011, em Fortaleza – CE, com o propósito de difundir o 

Esporte Orientação através de um evento anual que combine a vertente esportiva e o potencial turístico da Região 

Nordeste do Brasil. Em sistema de rodízio, a cada ano um estado da região sedia o evento. 

A sua 9ª edição ocorrerá na cidade histórica Vila Flor e em Barra do Cunhaú (Município de Canguaretama) nos 

dias 29, 30 de novembro e 01 de dezembro de 2019 e proporcionará momentos inesquecíveis a todos os atletas que 

tiverem o privilégio de participar desse novo marco da orientação no Brasil. 

As Prefeituras Municipais de Vila Flor e de Canguaretama, a Confederação Brasileira de Orientação – CBO, a 

Federação de Orientação do Rio Grande do Norte – FORN e o Clube de Orientação Mandacaru Nordeste convidam a 

“família orientista” para um fim de ano com paisagens surpreendentes, cultura autêntica e praticando o esporte da 

natureza. 

A CIDADE DE VILA FLOR 

A história do município de Vila Flor, localizado na região leste do Estado do Rio Grande do Norte, começa no 

século XVI, quando foi implantada no local a aldeia de Gramació, dando origem à consequente colonização e 

povoamento do território. Já no século XVIII, entre os anos de 1743 e 1745, foram construídas a Casa da Câmara e 

Cadeia e a atual Igreja de Nossa Senhora do Desterro, importantes marcos históricos da história potiguar. A aldeia de 

Gramació teve sua denominação alterada para Vila Flor, em homenagem à vila portuguesa de Vila Flor, pertencente ao 

Distrito de Bragança, Região Norte de Portugal. A instalação oficial do novo município ocorreu em 1º de fevereiro de 

1964. 

 

 

A BARRA DO CUNHAÚ (CANGUARETAMA) 

Ao chegar à Praia da Barra do Cunhaú a impressão é de se estar em uma praia deserta com um amplo tapete 

de areia fina e branca. O mar é tão tranquilo que mais parece uma grande lagoa de águas verdes e limpas. É muito 

comum encontrar recifes por toda a costa e as águas esverdeadas e tranquilas da praia formam uma série de piscinas 

naturais de águas mornas e bastante relaxantes. As praias são calmas e a extensa faixa de areia quase deserta te fazem 

sentir num dos mais bonitos cenários do nordeste das novelas brasileiras. 

Apesar de pequena e tranquila, a Praia da Barra do Cunhaú é muito bem estruturada quanto a hotéis e 

pousadas. Existem opções diversas e para todo gosto. O setor gastronômico também é muito bem estruturado com 

bons restaurantes próximos à costa, os quais têm uma variedade incrível de pratos com frutos do mar, além daqueles 

que são típicos do Rio Grande do Norte. O turista tem opção de sobra. 



 
 

Na praia também é muito fácil encontrar barracas com petiscos e bebidas para desfrutar seu dia, enquanto se 

diverte à vontade. 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO GERAL DO EVENTO 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

28 de novembro 
(quinta-feira) 

Durante todo o dia 
Recepção dos atletas e 
delegações. Vila Flor 

08:00  Abertura da secretaria 

a definir Percurso modelo (treino) Balneário de Vila Flor 

29 de novembro 
(sexta-feira) 

08:00 às 12:00 Percurso modelo (treino) Balneário de Vila Flor 

08:00  Abertura da secretaria 

Vila Flor 
a definir Abertura oficial 

a definir Congresso técnico 

a definir Percurso Sprint 

30 de novembro 
(sábado) 

a definir 
Abertura da Secretaria – Arena 
do Evento 

Fazenda Canto dos Pássaros 

08:15 Congresso técnico 

09:00 h Percurso longo 

01 de dezembro 
(domingo) 

a definir 
Abertura da Secretaria – Arena 
do Evento 

08:00 Percurso médio 

a definir Premiação 

 

  



 
 

ARBITRAGEM DO EVENTO 

Árbitro da CBO 

Marcelo de Aquino Nogueira – Licença nº 305/4480 – marcelo.aquino@gmail.com 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

FUNÇÃO RESPONSÁVEL CONTATO 

Organizador Clube de Orientação Mandacaru Nordeste (mandacarunordeste@hotmail.com) 

Diretor Geral Rafael de Oliveira Gomes rog_fn@yahoo.com.br 

Diretor Técnico Wellington Maynardi tuconflu@yahoo.com.br 

Mapeador – percurso floresta Oscar Moritz – QM/CBO 108 – oscar.moritz@gmail.com 

Mapeador – percurso sprint Oscar Moritz – QM/CBO 108 – oscar.moritz@gmail.com 

Planejador de percursos Jael Cypriano – Registro CBO 528/10807 

 

REGRAS E REGULAMENTOS 

A etapa seguirá as Regras de Orientação da IOF 2018, as Regras de Orientação Pedestre da CBO (ROP 2019/CBO), o 

Regulamento de Competições 2019, e o Regulamento de Sprint, disponíveis no site da CBO (www.cbo.org.br). 

CATEGORIAS – PERCURSOS TRADICIONAIS 

Conforme as ROP 2019 e o Regulamento de Competições 2019. 

CATEGORIAS – PERCURSO SPRINT 

Conforme as ROP 2019 e o Regulamento de Competições 2019. 

 

                                         OPORTUNIDADE PARA TREINAMENTO 

Será disponibilizado mapa em área com características similares às dos percursos tradicionais. O evento modelo 

ocorrerá nos dias 28 (quinta-feira) e 29 (sexta-feira), conforme divulgado na Programação Geral do Evento. 

ÁREAS EMBARGADAS 

A partir da publicação deste boletim, fica proibida a realização de qualquer tipo de atividade ou treinamento de 

orientação em áreas do Município de Vila Flor e da Barra do Cunhaú. 

A organização fiscalizará a participação de atletas de orientação em provas esportivas com navegação que porventura 

venham a ocorrer nas áreas embargadas (ex.: trekking, corrida de aventura), não aceitando as suas inscrições na 

CopaNE. 



 
 

 

APURAÇÃO E CONTROLE DOS RESULTADOS 

Será utilizado o equipamento eletrônico Sport-Ident e o programa de apuração Helga. 

MAPAS 

Os mapas serão confeccionados de acordo com as Especificações Internacionais Para Mapas de Orientação – ISOM 

2017, e as Especificações Internacionais Para Mapas Sprint – ISSOM 2007. 

PERCURSOS 

Informações sobre os percursos serão divulgadas no boletim nº 2. 

HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 

ACANTONAMENTO 

A organização disponibilizará espaços para o acantonamento nos municípios envolvidos no evento. Maiores 

informações e reservas no boletim informativo nº 2. 

HOSPEDAGEM 



 
 

O Município de Vila Flor não possui meios de hospedagem (pousadas, hotéis). Entretanto, na Barra do Cunhaú existem 

32 meios de hospedagem (pousadas, hotéis) com oferta de aproximadamente 1000 leitos (segundo a Associação dos 

Hoteleiros local), além de boa oferta de casas por temporada. 

ALIMENTAÇÃO 

Os meios de alimentação estão concentrados na Barra do Cunhaú, com ampla variedade de cardápio e preços. Maiores 

informações nos próximos boletins. 

TRANSPORTE 

Haverá transporte do acantonamento para o local da prova. Maiores informações no boletim informativo nº 3. 

DISTÂNCIAS RODOVIÁRIAS 

CIDADE DE ORIGEM DISTÂNCIA ( km ) 

Natal – RN 93 

João Pessoa – PB 130 

Recife – PE 230 

Fortaleza – CE 585 

Salvador – BA 1040 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Todas as informações pertinentes ao evento serão disponibilizadas no site da Confederação Brasileira de Orientação 

(www.cbo.org.br), no site da Federação de Orientação do RN (www.forn.esp.br), no site do evento 

(www.copane.com.br), divulgadas nas redes sociais e em informativos sempre que possível. 

Dúvidas e esclarecimentos podem ser solicitados pelo e-mail: mandacarunordeste@gmail.com. 

 
Rafael de Oliveira Gomes 

Diretor Geral 
 

APROVADO: 

 
Marcelo Aquino Nogueira 

Árbitro da CBO 

 

 

 


