
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª ETAPA DO II CIRCUITO DE ORIENTAÇÃO LAGOA DO JIRAU 
04 DE OUTUBRO DE 2015 - CASCAVEL – CE 

 
1º BOLETIM INFORMATIVO 

 

1. CONVITE 

O Grupo de Orientistas Lagoa do Jirau tem a honra de convidar a família orientista para                

participar da 2ª etapa do II Circuito de Orientação Lagoa do Jirau (COLJ) a ser realizada no dia 04 de                    

Outubro de 2015 no povoado do Balbino, município de Cascavel, Ceará. 

2. COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

Diretor da Prova Antônio José Souto de Souza 

Diretor Administrativo Antônio Carlos Pontes Barreto 

Diretor Técnico,  
Cartografia e Percursos Marcelo de Aquino Nogueira 

Montadores de Percursos 
Antônio Marden Oliveira de Sousa, 
Antônio José Souto de Souza, 
Matheus Lima Correia 

Árbitro de Partida Antônio José Souto de Souza 

Árbitro de Chegada José Rômulo Correia Junior 

Cadastro e Apuração Marcelo de Aquino Nogueira, 
Lucas Lima Correia 

Monitor dos iniciantes 
HN1, HN2, HN3, DN1, DN2, DN3 Antônio Marden Oliveira de Sousa 

Assistência Pré-Hospitalar CTRA - Centro de Treinamento e 
Aperfeiçoamento em Resgate - Cascavel / CE 

Apoio 

Federação Cearense de Orientação - FECORI 
 
Clube de Orientação COqueiro - Circulo de Pais e Alunos do 
Colégio Militar de Fortaleza 
 
AMPB - Associação dos Moradores do Povoado do Balbino 

 



 

3. CONTATOS E DIVULGAÇÃO 
 

Marcelo Aquino 

E-mail: marcelo.aquino@gmail.com 

Celular: (85) 9638-7318 (Tim) 

Antônio Marden 

E-mail: guerreiro_ef@yahoo.com.br 

Celular: (85) 9667-8099 (Tim) 8607-0729 (Oi) 

Página Orientistas Lagoa do Jirau 

http://www.orientistaslagoadojirau.com.br/ 

Grupo Orientistas Lagoa do Jirau - Sucatinga 

https://www.facebook.com/groups/688633334484954/ 

Fan page Orientistas Lagoa do Jirau 

https://www.facebook.com/orientistaslagoadojirau 

4. DATA E PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
 

Dia  Hora Evento 

15 de setembro de 2015 - Final do 1º Prazo de Inscrições 

24 de setembro de 2015 - Final do 2º Prazo de Inscrições 

04 de outubro de 2015 

08:00  Recepção dos atletas 

08:30  Hasteamento do Pavilhão Nacional 

08:40  Informações Técnicas 

09:00  Partida dos primeiros atletas 

13:00  Encerramento e desmontagem do percurso 

5. REGULAMENTO 

A competição seguirá as Regras Gerais de Orientação Pedestre (RGOP), disponível em            

www.cbo.org.br e o Regulamento do II Circuito de Orientação Lagoa do Jirau, disponível no              

site www.orientistaslagoadojirau.com.br. 

6. CATEGORIAS 

Todas as previstas na Regra 21 da RGOP da CBO, indicadas no artigo 6° do Regulamento do                 

II Circuito de Orientação Lagoa do Jirau, e incluindo as categorias de duplas. As categorias de                

DUPLAS foram criadas para atletas iniciantes ou para atletas da categoria Novato que sentirem              

necessidade de aperfeiçoamento. 
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7. INSCRIÇÕES 

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelos técnicos dos clubes e atender os             

artigos 7° a 15° do Regulamento do Circuito. Caso tenham atletas alérgicos à picada de abelhas ou                 

damas em período gestacional é obrigatório que esta informação seja repassada a organização da              

prova. A responsabilidade pelas informações é do técnico do clube. 

 

Atletas 
Prazos Locação 

siCard 
siCard 

próprio Até 
15/09/15 

Até 
24/09/15 

Filiados* a um clube e à FECORI R$ 30,00 R$ 40,00 R$ 7,00 R$ 1,00 

Três ou mais parentes em 1º grau, todos 
filiados* à FECORI R$ 25,00 R$ 35,00 R$ 7,00 R$ 1,00 

Não filiados* R$ 35,00 R$ 45,00 R$ 7,00 R$ 1,00 

Atletas acima de 60 anos Isento R$ 20,00 R$ 7,00 R$ 1,00 

Atletas carentes Isento R$ 20,00 R$ 7,00 R$ 1,00 

Duplas (valores para a dupla) 
(um SICARD por dupla) R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 7,00 R$ 1,00 

* São considerados filiados os atletas devidamente federados à FECORI e com as taxas em dia. A filiação ou                   
pagamento da anuidade pode ser realizada juntamente com a inscrição, anexando os documentos necessários e               
o valor da taxa de R$ 15,00. 

As inscrições serão acatadas se os procedimentos forem corretamente efetuados, e dentro dos             

prazos informados. Em caso de dúvida, entre em contato. Somente em casos previstos no              

regulamento os valores depositados serão devolvidos. 

Ao solicitar suas inscrições, todos os atletas devem estar cientes da Regra 43 da RGOP: "Os                

competidores que participam de uma prova são responsáveis pelos riscos e acidentes que venham a               

sofrer no deslocamento, concentração e execução dos percursos. O seguro contra acidentes é de              

responsabilidade do atleta ou do clube a que ele pertence." Ainda assim, de acordo com o Parágrafo                 

Único do artigo 3º do Regulamento do COLJ, o organizador contratará seguro, com apoio da FECORI,                

para atletas entre 14 e 70 anos que informarem nome completo, CPF e data de nascimento. As                 

condições gerais do seguro podem ser solicitadas à organização. 

Rotina de inscrição pelo atleta: 

1) Realizar sua inscrição junto ao seu clube, informando nome, data de nascimento, CPF,              

categoria e número de SICARD (se possuir); 

2) Realizar o pagamento ao clube; 

3) Conferir os dados de sua inscrição quando ocorrer a publicação da lista de atletas inscritos                

e solicitar ao técnico de seu clube as alterações necessárias; 

4) Consultar seu horário de largada, participar da cerimônia de abertura e apresentar-se na              

estrutura de partida com antecedência mínima de três minutos. 



 

Rotina de inscrição pelo clube: 

1) Receber as inscrições de seus atletas; 

2) Verificar as informações dos atletas, inclusive categoria; 

3) Verificar os valores informados com relação aos prazos, e conferir os depósitos; 

4) Elaborar planilha de atletas inscritos e enviar para marcelo.aquino@gmail.com; 

5) Efetuar depósito do valor das inscrições em conta informada por e-mail; 

6) Validar as informações quando ocorrer a publicação da lista de atletas inscritos e solicitar               

as alterações necessárias; 

Casos especiais: 

Em casos não enquadrados nas rotinas acima, o atleta deve entrar em contato diretamente              

com a organização pelo e-mail marcelo.aquino@gmail.com. 

8. ORDEM DE PARTIDA 

A lista de partida será publicada no dia anterior à competição, ou antes. O intervalo de partida                 

de atletas de mesma categoria será de no mínimo 3 minutos. A ordem de partida se dará por sorteio                   

em ordem aleatória dentro de cada categoria. Devido à realidade climática no Ceará, a organização               

suspende a obrigatoriedade de aplicação das Regras 52 e 65 da RGOP, de modo a permitir maior                 

segurança e conforto aos atletas. Entretanto, a organização procurará obedecer, sempre que            

possível, os princípios em que se baseiam estas regras. 

9. UNIFORME 

De acordo com a Regra 127 das RGOP. 

10. PREMIAÇÃO 

Serão premiados com medalhas de participação todos os atletas que concluírem seus            

percursos. 

11. ALIMENTAÇÃO 

Será fornecido aos atletas água e frutas no local da prova, bem como um prato quente                

(feijoada). 
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12. OUTRAS INFORMAÇÕES 

O povoado do Balbino foi palco da 1ª Etapa do XI Circuito Cearense de Orientação em 08 de                  

março de 2015, sob clima de chuva e com bastante água na área de mangue. Nesta nova etapa, a                   

localidade será revisitada por outra ótica, diferentes percursos, sem passagens pelo mangue, e em              

estação seca. 

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. 

 

Antônio José Souto de Souza 
Diretor da Prova 

 
 

Matheus Lima Correia 
Árbitro da Prova 


