
REGULAMENTO DO 

2° CIRCUITO DE ORIENTAÇÃO LAGOA DO JIRAU 

 
1. DA REGULAMENTAÇÃO GERAL 

 
Art. 1° - O 2° Circuito de Orientação Lagoa do Jirau, que neste regulamento poderá               
ser grifado como COLJ, tem como objetivo fomentar a prática do esporte Orientação             
no Estado do Ceará, com respeito a sua regulamentação e buscando as melhores             
práticas difundidas entre as entidades responsáveis pelo esporte.  

 
2. DA RESPONSABILIDADE DAS ETAPAS 

Art. 2° - Nesta edição do COLJ serão realizadas três etapas, em áreas agradáveis e de                
fácil acesso, com infraestrutura compatível ao número de participantes e em terreno            
propício para a prática da Orientação. A organização de cada etapa caberá ao Grupo              
de Orientistas da Lagoa do Jirau, segundo calendário abaixo: 

 

ETAPA DATA 

1ª 21 de junho de 2015 

2ª 04 de outubro de 2015 

3ª 06 de dezembro de 2015 

 
Parágrafo 1° - As etapas acontecerão com qualquer condição climática, porém, em             

caso iminente de risco aos atletas, o diretor geral da prova, em comum acordo com o                
árbitro, poderá cancelar ou adiar o início da competição. 
 
Parágrafo 2° - O local de prova será divulgado pelo organizador no primeiro boletim               

informativo, que deve ser publicado pelo menos 45 dias antes da competição. 
 
Art. 3° - Os organizadores não podem ser responsabilizados por acidentes ocorridos            
com participantes durante o evento, mas devem disponibilizar meios para prestar os            
primeiros socorros e transporte para deslocar o acidentado até um hospital ou posto             
de saúde mais próximo. 
 

3. DAS REGRAS 

Art. 4° - Às omissões no presente regulamento aplicam-se as Regras Gerais de             
Orientação Pedestre (RGOP) da Confederação Brasileira de Orientação (CBO).  
 
Art. 5° - É obrigatório o uniforme do competidor atender os requisitos da Regra 127               
da RGOP. Recomenda-se o uso da camisa de manga cobrindo os cotovelos e o uso de                
caneleiras de proteção. 
 



Parágrafo Único: É obrigatório o uso do número de filiação da CBO ou da FECORI               
como número de identificação, centralizado na frente da blusa de competição, e            
deve atender a Regra 128 da RGOP. 

 

4. DAS CATEGORIAS 

Art. 6° - As categorias do COLJ são as seguintes: 

CATEGORIA 
DESCRIÇÃO NÍVEL DO 

PERCURSO Homens Mulheres 

H 10 N                D 10 N até 10 anos fácil 

H 12 N                D 12 N até 12 anos fácil 

H 12 B                D 12 B até 12 anos difícil 

H 14 N                D 14 N até 14 anos fácil  

H 14 B                D 14 B até 14 anos difícil 

H 16 N                D 16 N até 16 anos fácil 

H 16 B                D 16 B até 16 anos difícil 

H 16 A                D 16 A até 16 anos muito difícil 

H 18 N               D 18 N até 18 anos fácil 

H 18 B                D 18 B até 18 anos difícil 

H 18 A                D 18 A até 18 anos muito difícil 

H 18 E                D 18 E até 18 anos 
muito difícil - 
Elite 

H 20 N               D 20 N até 20 anos fácil 

H 20 B               D 20 B até 20 anos difícil 

H 20 A               D 20 A até 20 anos muito difícil 

H 20 E               D 20 E até 20 anos 
muito difícil - 
Elite 

H 21 N              D 21 N de qualquer idade fácil 

H 21 B              D 21 B de qualquer idade difícil 

H 21 A              D 21 A de qualquer idade muito difícil 

H 21 E              D 21 E acima de 18 anos 
muito difícil - 
Elite 

H 35 N             D 35 N a partir de 35 anos fácil 



H 35 B             D 35 B a partir de 35 anos difícil 

H 35 A             D 35 A a partir de 35 anos muito difícil 

H 40 N             D 40 N a partir de 40 anos fácil 

H 40 B             D 40 B a partir de 40 anos difícil 

H 40 A             D 40 A a partir de 40 anos muito difícil 

H 45 N            D 45 N a partir de 45 anos fácil 

H 45 B             D 45 B a partir de 45 anos difícil 

H 45 A             D 45 A a partir de 45 anos muito difícil 

H 50 N            D 50 N a partir de 50 anos fácil 

H 50 B             D 50 B a partir de 50 anos difícil 

H 50 A            D 50 A a partir de 50 anos muito difícil 

H 55 N            D 55 N a partir de 55 anos fácil 

H 55 B            D 55 B a partir de 55 anos difícil 

H 55 A            D 55 A a partir de 55 anos muito difícil 

H 60 N            D 60 N a partir de 60 anos fácil 

H 60 B            D 60 B a partir de 60 anos difícil 

H 60 A            D 60 A a partir de 60 anos muito difícil 

H 65 N            D 65 N a partir de 65 anos fácil 

H 65 B             D 65 B a partir de 65 anos difícil 

H 70 N            D 70 N a partir de 70 anos fácil 

H 70 B             D 70 B a partir de 70 anos difícil 

H N 1               D N 1 
acompanhados com menos de 
10 anos 

fácil 

H N 2               D N 2 
acompanhados entre 10 e 14 
anos 

fácil 

H N 3               D N 3 
acompanhados a partir de 15 
anos 

fácil 

DUPLA MASCULINA A partir de 15 anos fácil 

DUPLA FEMININA A partir de 15 anos fácil 

DUPLA MISTA A partir de 15 anos fácil 



DUPLA FAMILIAR 
Um ou uma atleta a partir de 15 
anos acompanhada de  um ou 
uma atleta até 15 anos 

fácil 

 

Parágrafo 1° - O atleta tem que atender os requisitos da Regra 21 da RGOP para a                  
escolha de sua categoria na competição. 

Parágrafo 2° - As categorias HN1, DN1, HN2, DN2, HN3 e DN3 são categorias de                
apresentação do esporte. Os atletas inscritos participarão do percurso         
acompanhadas de um instrutor. Para estas categorias não há classificação na etapa            
ou no circuito. 
Parágrafo 3° - As categorias de DUPLAS foram criadas para atletas iniciantes ou para               

atletas da categoria Novato com necessidade de aperfeiçoamento. 
 

5. DA INSCRIÇÃO 

Art. 7° - Os competidores declaram que se inscrevem por iniciativa própria, gozam             
de boas condições de saúde, possuem conhecimentos técnicos suficientes para          
participar da competição e são responsáveis pelos riscos e acidentes que venham            
sofrer no deslocamento, concentração e execução dos percursos. 

Art. 8° - Os atletas devem procurar preferencialmente seus clubes para efetuarem            
suas inscrições. Os clubes devem centralizar as inscrições de seus atletas e            
encaminhar relação e pagamento para o organizador, conforme Boletim Informativo          
de cada etapa, e dentro dos prazos lá estipulados. 

Art. 9° - As taxas de inscrição, por etapa, são as seguintes: 

 1° prazo 2° prazo 
atletas filiados a uma entidade e à FECORI R$ 30,00 R$ 40,00 
três ou mais parentes em 1° grau, todos filiados à FECORI R$ 25,00 R$ 35,00 
atletas não filiados à FECORI R$ 35,00 R$ 45,00 
atletas isentos R$ 0,00 R$ 20,00 
aluguel de siCard R# 7,00 R$ 7,00 
utilização de siCard próprio R$ 1,00 R$ 1,00 

 

Parágrafo 1° - O primeiro prazo de inscrição deve finalizar a cerca de 30 dias do                 
evento, e o segundo prazo deve finalizar a cerca 15 dias do evento. Os prazos de                
inscrição serão publicados no primeiro boletim informativo de cada etapa.  

Parágrafo 2° - Nas categorias de duplas, o valor de inscrição de cada atleta deve                
seguir a tabela acima, mas somente um siCard é necessário para a dupla. 

Parágrafo 3° - A organização reserva a si o direito de recusar inscrições realizadas               
por dados ou valores incorretos ou incompletos, ou fora do prazo de inscrição. 

Art. 10° - Caso o número de inscritos supere a quantidade de siCards disponíveis,              
será priorizado o uso para os atletas de categorias com mais de um competidor na               
seguinte ordem: Elite, Alfa, Bravo, Novato, Dupla. Neste caso, a taxa de aluguel do              
siCard será devolvida aos atletas das categorias não priorizados. 



Art. 11° - Aos menores de dezoito anos é exigida a autorização expressa do              
responsável para a sua participação. 

Art. 12° - Não haverá devolução de taxa de inscrição quando o atleta faltar ou               
quando o percurso da categoria for anulado, pois, esta taxa se destina a custear o               
evento. 

Art. 13° - A devolução da taxa de inscrição ocorrerá quando a etapa não for               
realizada. Se a data da etapa for adiada, fica a critério do atleta o cancelamento da                
inscrição e a consequente devolução da taxa. 

Art. 14° - O organizador deverá publicar lista de inscritos pelo menos 07 (sete) dias               
antes da competição para permitir a conferência dos dados registrados: número           
CBO/FECORI, nome completo, categoria, clube e número de siCard próprio. 

Art. 15° - O técnico do clube e o próprio atleta são responsáveis por verificar os                
dados registrados e solicitar eventuais correções até 03 (três) dias antes da            
competição. 

6. DA ORDEM DE PARTIDA 

Art. 16° - A ordem de partida deverá ser realizada através de sorteio, não sendo               
permitida a partida simultânea de atletas do mesmo percurso. 

Art. 17° - O intervalo de partida dentro de cada categoria será no mínimo de 01 (um)                 
minuto e dependerá do número de atletas inscritos na categoria. 

Art. 18° - A lista de partida poderá ser, a critério do organizador, publicada na manhã                
da  competição. 

7. DA APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA ETAPA 

Art. 19° - Os atletas serão classificados individualmente, em ordem crescente de            
tempo de execução do percurso, dentro de sua categoria. 

Art. 20° - O atleta que não concluir ou desistir do percurso é obrigado a passar na                 
faixa de chagada ou informar oficialmente ao árbitro de chegada o mais rapidamente             
possível, para fins de controle do efetivo participante e evitar o atraso na apuração. 

Art. 21° - O tempo limite para execução do percurso é de 04 (quatro) horas, podendo                
ser alterado a critério do árbitro da prova, atendendo às peculiaridades locais, em             
especial os fatores climáticos, informando durante o briefing da prova. 

Art. 22° - O atleta que chegar atrasado para a partida contará como se estivesse               
partido no horário estipulado, exceto em caso excepcional devidamente autorizado          
pelo árbitro da prova, não cabendo recurso ao júri técnico. 

Parágrafo Único - Após a partida do último atleta relacionado na lista de partida               
não será mais permitida a saída de nenhum outro atleta atrasado. 

Art. 23° - Será desclassificado o atleta que: 

a) solicitar apoio técnico a outro atleta; 
b) apoiar tecnicamente outro atleta; 
c) concluir o percurso em ordem diferente a prescrita na carta e cartão de controle; 



d) deixar de passar por qualquer ponto de controle; 
e) não passar na faixa de chegada; 
f) passar na faixa de chegada sem o mapa ou siCard; 
g) participar no lugar de atleta que faltou, sem a autorização do diretor da prova; 
h) ultrapassar o tempo limite para a execução do percurso; 
i) prejudicar intencionalmente a competição ou outro atleta; 
j) não zelar pela propriedade onde se realiza a competição; 
k) contrariar as determinações dos organizadores, comunicadas nos boletins 

informativos do evento ou durante o briefing antes da competição; 
l) comportar-se de maneira anti-desportiva; 
m) não der destinação apropriada ao lixo produzido; 
n) não seguir os balizamentos obrigatórios do percurso, inclusive entre a faixa de 

partida e o prisma do triângulo; 
o) utilizar siCard diferente do registro para o competidor. 

8. DO PEDIDO DE RECURSO 

Art. 24° - O atleta ou clube poderá entrar com pedido de recurso, por escrito, junto                
ao júri técnico da etapa, até 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação final do                
resultado da etapa. 

Art. 25° - Serão considerados motivos para o pedido de recurso somente os casos de               
erro de direito. 

Art. 26° - Não caberá pedido de recurso a casos já julgados pelo júri técnico. 

Art. 27° - A solução do pedido, quando não comunicada imediatamente ao atleta,             
deverá ser feita por escrito, até 15 (quinze) dias após a data da competição. 

9. DO JURI TÉCNICO 

Art. 28° - O júri técnico da prova será composto por 03 (três) componentes, sendo o                
árbitro da prova, 01 (um) integrante do Grupo de Orientistas Lagoa do Jirau e 01               
(um) atleta de clube, preferencialmente um técnico ou membro de diretoria.. 

Parágrafo Único: A composição do júri técnico deve ser de conhecimento de todos              
antes do partida do primeiro atleta, podendo ser afixada em mural informativo ou             
citada no briefing técnico.. 

Art. 29° - O júri técnico poderá anular o percurso quando constatar erros que              
prejudiquem a igualdade de condições de execução do percurso entre os atletas de             
mesma categoria. Como consequência, não haverá os pontos atribuídos aos atletas           
no circuito, porém não interferirá na divulgação dos resultados apurados pela           
organização. 

10. DA APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO CIRCUITO DE ORIENTAÇÃO 

Art. 30° - A classificação geral do COLJ será calculada com base no somatório dos               
pontos obtidos em todas as etapas. No caso de empate o desempate se dará pelo               
confronto direto da etapa mais recente. 

Art. 31° - A pontuação em cada etapa será atribuída aos 15 primeiros atletas que               
concluírem o percurso, por categoria. Os atletas posicionados a partir da 16ª            
colocação e que tenham concluído o percurso receberão 1 ponto pela participação. 



Parágrafo 1° - Nos percursos anulados, os atletas participantes dos percursos            
receberão 1 ponto pela participação. 

Parágrafo 2° - Os atletas não classificados em seu percurso receberão 1 ponto pela               
participação. 

Parágrafo 3° - Somente pontuarão para a classificação geral do campeonato os             
atletas filiados à FECORI sem pendência financeira na anuidade 2015 desta entidade,            
considerando apenas os pontos conquistados após a regularização. 

Art. 32° - Será adotado o seguinte sistema de pontuação. 

Class./Pontos Class./Pontos Class./Pontos 
1° / 20 6° / 11 11° / 06 
2° / 17 7° / 10 12° / 05 
3° / 15 8° / 09 13° / 04 
4° / 13 9° / 08 14° / 03 
5° / 12 10° / 07 15° / 02 

 

Art. 33° - O atleta convocado ou convidado pelo Grupo de Orientistas Lagoa do Jirau               
para atuar na organização ou arbitragem de uma etapa, caso esteja impedido de             
competir, receberá, para efeito de classificação em sua categoria, a média da            
pontuação conquistada nas outras etapas. 

Parágrafo Único: Os atletas que se enquadrem no Art 12° deverão competir em, no               
mínimo, 2 (duas) das 3 (três) etapas do COLJ, para terem direito aos pontos. 

11. DA PREMIAÇÃO POR ETAPA 

Art. 34° - Serão premiados com medalhas de participação todos os atletas que             
concluírem seus percursos. 

12. DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO 

Art. 35° - Serão premiados os atletas campeões, vice-campeões e terceiros lugares            
em cada categoria. 

Parágrafo 1° - O primeiro colocado de cada categoria receberá um troféu, e o               
segundo e o terceiro lugares receberão uma medalha. 

Parágrafo 2° - Somente terão direito à premiação final os atletas em situação              
regular na FECORI que tenham participado de no mínimo duas etapas do COLJ. 

13. DA SEGURANÇA 

Art. 36° - A organização, deverá realizar todos os esforços para atender as exigências              
e regras do desporto orientação com relação a segurança dos atletas; 

Art. 37° - O traçado dos percursos deverá atender com rigor e sensibilidade as              
exigências técnicas para cada categoria; 

Art. 38° - Deverá ser ressaltado nos avisos preliminares, antes da partida da primeira              
bateria de atletas, bem como devem ser locados nos mapas, os pontos que             
apresentam quaisquer perigos ou áreas interditadas para a competição. 



 

ANTONIO MARDEN OLIVEIRA DE SOUSA 

Grupo de Orientação Lagoa do Jirau 


