
 

 

Agradecimento 

A Federação Cearense de Orientação, o Clube de Orientação Desporto e Lazer e             

o Clube Azimute de Orientação e Aventura agradecem aos atletas inscritos na 6ª             

etapa do XIII Campeonato Cearense de Orientação - Graça Ellert (CCO), que será             

realizada no dia 17 de setembro de 2017, no município de Aquiraz - CE. 
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1. COMISSÃO ORGANIZADORA 
Função Nome 
Diretor da prova Emanuelle Bezerra Soares Evangelista (CODL) 
Comissão Técnica 
Diretor técnico João Luiz Barros Torres (CODL) 
Mapeador Marcelo de Aquino Nogueira (CODL) 
Diretor de partida Jouderian Ferreira Nobre (Azimute) 

Auxiliares de partida Alberto Alexandre Moura de Albuquerque (CODL) 
Dhébora Sales Rodrigues (CODL) 

Diretor de chegada Joésio Nazaré Nogueira (Azimute) 
Auxiliares de chegada Vanderlei dos Santos Velho (Azimute) 
Apuração Clara Freitas Nunes (CODL) 
Auxiliar de apuração Josias dos Santos Cavalcanti (Azimute) 

Montadores de percursos 

Jouderian Ferreira Nobre (Azimute) 
Vanderlei dos Santos  Velho (Azimute) 
Josias dos Santos Cavalcanti (Azimute) 
Mauricio Teixeira Rodrigues (Azimute) 
Ronald Luis Rodrigues do Nascimento (CODL) 
Welsinner Gomes de Brito (CODL) 

Traçador de percurso Marcelo de Aquino Nogueira (CODL) 
João Luiz Barros Torres (CODL) 

Comissão Administrativa 
Diretor administrativo Mauricio Teixeira Rodrigues (Azimute) 
Secretário e tesouraria Josias dos Santos Cavalcanti (Azimute) 

 
2. ARBITRAGEM 

Valentim Antunes Garcia (CBO/QAF: 3482/62) 

3. JÚRI TÉCNICO 
O júri técnico será composto por: 

● Valentim Antunes Garcia (CBO/QAF: 3482/62) 
● João Luiz Barros Torres (CBO 4343) 
● Antonio Marden Oliveira de Sousa (CBO/QAF 10641/80) 
● Jayckson Saraiva de Amorim (CBO/QAF 4317/59) 
● Ricardo Diogo de Vasconcelos (CBO/QAF 11526/81) 

4. TIPO DE PROVA 
A competição é classificada como orientação pedestre, diurna, de natureza individual, com resultado             
de um único percurso, com ordem de visitação aos pontos de controle específica e extensão de                
percurso longo (o tamanho foi alterado em relação ao 1º boletim). 

5. REGULAMENTO 
A competição seguirá as regras estabelecidas no Regulamento do XIII Campeonato Cearense de             
Orientação. 
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6. LOCAL   DE   CONCENTRAÇÃO   E   ACOLHIMENTO 

 
O evento será realizado no município de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, no estado do                
Ceará, sendo o local de concentração o Jockey Club Cearense. 

Croqui de Acesso ao Jockey Club Cearense 

 

 
Realização Organização Apoio 

   
 

7 



 
3o Boletim informativo da 6a etapa do  

XIII Campeonato Cearense de Orientação - Graça Ellert 

 

● Coordenadas: 4°03'46"S 38°28'09"W 
● Google Maps: https://goo.gl/maps/B9oRBd1oYCS2 
● Waze: https://waze.to/lr/h7pk8us75n 

Croqui Interno 

 

7. DATA   E   PROGRAMAÇÃO   DO   EVENTO 
Dia Hora Evento 

17/set 
(domingo) 

7h Recepção dos atletas 
7h30 Hasteamento do Pavilhão Nacional 
7h40 Informações Técnicas 

8h Partida dos primeiros atletas 
14h Encerramento e desmontagem dos percursos 
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8. ÁREA EMBARGADA 

 

9. INSCRIÇÕES,   PRAZOS   E   VALORES 
Inscrições encerradas, mas será possível realizar inscrição no percurso “Aberto” até o dia do evento,               
porém só disponibilizaremos 5 mapas e o valor de inscrição seguirá a tabela do 1o boletim informativo. 
 

10. PECULIARIDADES   DO   TERRENO   DE   COMPETIÇÃO 

O terreno caracteriza-se por grandes áreas abertas, favorecendo a corrida sem grandes entraves. O              
terreno tem pouca variação altimétrica e solo firme (401, 403), embora existam trechos arenosos (213)               
e pequenos charcos (310). Uma das áreas é um leito seco de açude, que permite uma visão ampla da                   
área onde predomina vegetação rasteira (407, 409) que dificulta a progressão no solo compacto. O               
leito de água, que resiste, armazena água parada, podendo esconder buracos cavados em épocas              
ainda mais secas, mas os percursos são traçados para transposições seguras. Outra área consiste de               
mata com velocidades de progressão variadas (406, 408, 410) com trilhas (505, 506, 507) utilizadas               
para coleta de madeira para lenhas em grandes quantidades em caminhões. Está prevista a              
transposição de cerca em apenas um ponto. Outra cerca de grande extensão deve ser considerada               
como um dos limites de área de prova. 

  

 
Realização Organização Apoio 

   
 

7 



 
3o Boletim informativo da 6a etapa do  

XIII Campeonato Cearense de Orientação - Graça Ellert 

 

Amostra do mapa 

 

11. MAPA,   ESCALA   E   EQUIDISTÂNCIA 

Os mapas serão confeccionados utilizando-se a Especificação Internacional para Mapas de           
Orientação 2017 (ISOM 2017) nas escalas de 1:10.000 e 1:5.000. 

O tempo estimado para o vencedor da categoria elite masculina será de 80 minutos. 

Os tamanhos dos percursos serão entre 2,1 km e 6,7 km aproximadamente. 

12. LARGADA 

Os atletas devem se apresentar à equipe de partida com 3 minutos de antecedência do seu horário. A                  
equipe da partida só chamará os atletas que não se apresentarem. 

Iremos exercitar o silêncio necessário para que os atletas se concentrem para largada. 

13. HIDRATAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 

Serão fornecidos 3 (três) pontos de água para os atletas durante os percursos e frutas e água na                  
chegada. 

A atleta Rafaella Ellert venderá sanduíches com suco no valor de R$ 4,00. 

A lanchonete do Jockey funcionará durante o evento com salgados, refrigerantes e sucos.  

14. OUTRAS   INFORMAÇÕES 
● A cerca que circunda a raia dos cavalos não deve ser pulada, pois não suporta peso.  
● Os SI-cards alugados dos atletas serão entregues para a um representante do respectivo             

clube. É dever do atleta conferir a numeração do SI-card que lhe foi atribuído. 
● Os atletas novatos e acompanhados, devem utilizar uma pulseira de identificação que será             

entregue junto com os SI-cards aos representantes dos clubes, será através da pulseira que              
conseguiremos identificar os atletas que receberão medalhas. 

● A organização oferecerá monitores para as categorias acompanhadas. 
● A estrutura oferece vestiários femininos e masculinos equipados com chuveiros.  
● Os alunos do Curso de Gestão Desportiva e de Lazer do IFCE comandarão as atividades com                

as crianças.  
● Haverá livre acesso para as crianças ao parquinho infantil: 
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● Preservemos a natureza e a área privada dos cedentes, por isso, o lixo gerado deverá ser                

depositado em local apropriado. Todo o lixo gerado por atletas e seus convidados deve ser               
recolhido pelos mesmos. 

● Haverá a presença do conhecido fotógrafo Jeremias Queiroga, que fará uns “cliques” durante a 
etapa. 

15. CONTATOS 
● Diretor do Evento 

○ Emanuelle Bezerra Soares Evangelista 
○ E-mail: emanuelle.b.soares@hotmail.com 
○ Celular: (85) 99926-8977 

● Secretaria (Inscrições) 
○ Josias dos Santos Cavalcanti 
○ E-mail: josias.cavalcanti@gmail.com 
○ Celular: (85) 98841-6670 
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