
 

 

Convite 

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

o Clube Azimute de Orientação e Aventura convidam a família orientista para            

participar da 6a etapa do XIII Campeonato Cearense de Orientação (CCO), a ser             

realizada no dia 17 de setembro de 2017, no município de Aquiraz - CE. 
 
 
 
 
 

Realização: Organização: Apoio:  

  

  

  

 

http://fecori.org.br/
http://fecori.org.br/
https://www.facebook.com/clubeazimute
https://www.facebook.com/clubeazimute
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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) 
João Luiz Barros Torres (CODL) 
Josias dos Santos Cavalcanti (Azimute) 
Mauricio Teixeira Rodrigues (Azimute) 

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. 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 médio. 

4. REGULAMENTO 
A competição seguirá as regras estabelecidas no Regulamento do XIII Campeonato Cearense de             
Orientação. 

5. LOCAL DE CONCENTRAÇÃO E ACOLHIMENTO 
O evento será realizado no município de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza no estado do                
Ceará. O croqui de acesso ao local de prova será informado no 2 o boletim informativo. 

6. 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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7. ÁREA EMBARGADA 

 

8. MAPA 
Serão confeccionados utilizando-se a Especificação Internacional para Mapas de Orientação 2017           
(ISOM 2017). 

9. INSCRIÇÕES, PRAZOS E VALORES 
Será utilizado o Sistema CBO para realização das inscrições que pode ser feita pelos atletas. Atentar                
para as orientações abaixo: 

A. Taxas para inscrição conforme Regimento de Taxas da FECORI e da CBO: 
Descrição 1o Prazo 

quinta - 24/ago 
2o Prazo 

sexta - 08/set
Atletas filiados a uma entidade e à FECORI  (1) R$ 51,00 R$ 61,00 
Três ou mais parentes em 1° grau, todos filiados à FECORI  (1) R$ 43,00 R$ 53,00 
Atletas a partir de 60 anos (1) R$ 21,00 R$ 31,00 
Atletas de inscrição social (2) R$ 19,00 R$ 29,00 
Aluguel de SI-Card R$ 7,00 
Utilização de SI-Card próprio R$ 2,00 
(1) Valor da inscrição já com a Taxa CBO (R$ 2,00). 
(2) A Taxa CBO é isenta conforme Regra 45 da RGOP 2017. 

B. Rotina para inscrição e validação: 
As inscrições devem ser realizadas de forma ONLINE no Sistema CBO. 
● Acesse: https://cbo.org.br/evento/177; 
● Clique em “Inscrições – Abertas (clique aqui!)” 
● Faça o seu login com e-mail, CPF ou login + senha; 

 
Realização Organização Apoio 

  

4 

https://cbo.org.br/evento/177


 
1o Boletim informativo da 6a etapa do  

XIII Campeonato Cearense de Orientação - Graça Ellert 

 

○ Se você não sabe sua senha, clique em “recuperar senha”. Um e-mail é enviado              
automaticamente para o endereço de e-mail cadastrado no sistema. Se você não receber o              
e-mail em alguns minutos, entre em contato com a CBO, pois é provável que o e-mail                
cadastrado esteja incorreto ou está desatualizado. 

○ Se o atleta não for filiado é possível inscrevê-lo clicando na opção "Cadastro temporário -               
Até três eventos estaduais" na janela que solicita o login e senha. 

● Após acessar o sistema, digite o seu número CBO e siga as orientações. Você precisará estar                
de posse do comprovante de depósito da taxa de inscrição, pois ele deve ser enviado com a                 
inscrição para comprovação. 

● Os dados bancários para depósito são: 
○ Banco: 341 - Banco Itaú 
○ Agência: 4097 
○ Conta corrente: 01830-5 
○ Nome: Josias dos Santos Cavalcanti 
○ CPF: 767.521.003-49 

● Os dados de inscrição dos atletas estarão disponíveis para conferência no sistema, porém só              
serão aceitas solicitações de ajustes até 5 (cinco) dias antes da data da competição. 

C. Prazos limites das inscrições 
Serão aceitas as inscrições que forem feitas (todos os procedimentos descritos no tópico anterior),              
observando os prazos descritos no item A. 

9. OUTRAS INFORMAÇÕES 
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. 
Mais informações no próximo boletim informativo. 

10. 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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