4ª Etapa - XIV Campeonato Cearense de Orientação
1º Boletim Informativo

Convite
O Clube de Orientação Fortaleza tem a honra de convidar a família
orientista para participar da 4ª etapa do XIV Campeonato Cearense de
Orientação (CCO), a ser realizado no dia 22 de julho de 2018, no Município
de Maranguape-Ce, Região Metropolitana de Fortaleza.
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1. COMISSÃO ORGANIZADORA
Função
Diretor do Evento
Comissão técnica
Diretor Técnico
Controlador de Apuração
Mapeador e
Traçador de Percursos
Gestor de Segurança
Controlador de Partida
Controlador de Chegada
Comissão Administrativa
Diretor Administrativo
Secretária
Tesoureiro

Nome
Mylena Amorim (12751)
Giovanni Martins Sales (9030)
Felipe Derick de Sousa Lima (16719)
Wladimir Chagas de Sant’Anna (QMCBO - 786/47)
Paulo Marcelo Oliveira (3952)
Paulo Marcelo Oliveira (3952)
Maria Eleneusa Cordeiro (10631)
Paulo Fabrício Sobreira (14061)
Claudijane Sousa (16187)
Virginia Barboza (16525)

2. ARBITRAGEM
Árbitro do evento: Marcos Arsênio Pascoal Maia (QAF/52)
Auxiliares:
●
●
●

Antonio Carlos Pontes Barreto
Gilson de Araújo Fernandes
Welsinner Gomes de Brito

3. PROVA
Esta prova será realizada na modalidade Orientação Pedestre, se caracterizará por
percursos de distâncias média, com graus de dificuldade fácil, difícil, muito difícil e
elite, onde o principal diferencial será a capacidade técnica e física, aliada a
concentração, características básicas para a prática do esporte Orientação.
4. LOCAL DE CONCENTRAÇÃO E ACOLHIMENTO
O evento será realizado no município de Maranguape no Estado do Ceará. O croqui
de acesso ao local de prova será divulgado no próximo Boletim Informativo.
A. Parceria com o Complexo Ipark
O evento será realizado no Ipark, um Complexo Turístico onde você encontrará,
além de percursos desafiadores, muita diversão e aventura.
O Ipark presenteou para cada atleta inscrito com 01(um) ingresso para acesso ao
parque, mais 01(um) ingresso para seu acompanhante, que dará direito as
seguintes atrações: Banho de Piscina; Visita guiada ao museu, instalado em
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casarão original de 1846; Visita guiada ao maior tonel de madeira do mundo,
registrado pelo Guinness Book em 2003; Slackline; Mini fazenda; Redário;
Chuveirões;
Quem desejar ter acesso as demais atrações poderá comprar o pacote ou bilhete
individual para atração escolhida.
5. PROGRAMAÇÃO
DIA

HORA

22/07/2018
(domingo)

7:30
8:00
14:00

ATIVIDADE
Hasteamento do Pavilhão Nacional
Partida dos primeiros atletas
Encerramento e desmontagem dos percursos

6. ÁREA EMBARGADA
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7. REGULAMENTO E CATEGORIAS
A competição seguirá as regras estabelecidas no Regulamento do XIV Campeonato
Cearense de Orientação e suas respectivas categorias.
INSCRIÇÕES, PRAZOS E VALORES
As inscrições serão feitas no Site da FECORI pelos atletas. Atentar para as
orientações abaixo:
A. Taxas para inscrição:
Descrição

Inscrições
Até 28/06/2018

Até 09/07/2018

Atletas filiados a um Clube e à FECORI

R$ 54,00

R$ 64,00

Três ou mais parentes em 1º grau, todos filiados a FECORI

R$ 46,00

R$ 56,00

Atletas acima de 60 anos

R$ 24,00

R$ 34,00

Atletas com inscrição social

R$24,00

R$34,00

Crianças até 9 anos nas Categorias DN1 e HN1

R$24,00

R$34,00

Aluguel de SI-Card

R$7,00

Utilização de SI-Card próprio

R$2,00

B. Rotina para inscrição e validação no evento:
As inscrições devem ser realizadas de forma OnLine no site da FECORI.
● Acesse: https://www.fecori.org.br/evento/402;

● Vá até o cartaz do evento na página principal ou procure o evento na Sessão
"Eventos";
● Clique sobre o cartaz ou sobre o evento e depois em “Inscrições – Abertas
(clique aqui!)”;
● Faça o seu login com e-mail, CPF ou login + senha;
1. 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;
2. Se o atleta não for filiado e deseja se filiar deve clicar na opção "Cadastro
definitivo - Filiação" e seguir as orientações da página;
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3. Se o atleta não for filiado e quer conhecer o esporte antes de se filiar, ele
pode optar pelo cadastro temporário clicando na opção "Cadastro
temporário - Apenas três eventos estaduais/regionais" na janela que
solicita o login e senha;
4. Se o atleta tiver alguma dúvida ele pode buscar orientações com seu
clube ou diretamente com a CBO.
● 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: 104 – Caixa Econômica Federal (CEF)
Agência: 1961
Operação: 003
Conta: 3323-8
Titular: Clube de Orientação Fortaleza (COFORT)
CNPJ: 06.318.019/0001-67
● Os dados de inscrição dos atletas estarão disponíveis para conferência no
sistema e prazo para solicitação de ajuste segue o definido no regulamento da
competição.
C. Prazos limites para inscrições:
Serão aceitas as inscrições que forem feitas (todos os procedimentos descritos no
tópico anterior), observando os seguintes prazos:
● Primeiro prazo: Até dia 28/06/2018;
● Segundo prazo: Até dia 09/07/2018.
D. Recomendações
Para os atletas não filiados será aplicado sobre os valores das Taxas do quadro
acima, um acréscimo de 40%, conforme estabelece a Port. 02/2018, de 1º de
fevereiro de 2018, publicada no site da CBO.
A mesma portaria estabelece que para os atletas inadimplentes com a
anuidade da CBO de 2017 será cobrado também um adicional de 5%.
Para ser amparado como INSCRIÇÃO SOCIAL, o Presidente do Clube do atleta
em questão deverá apresentar à CBO uma Declaração que o mesmo preenche as
condições para ser enquadrado como tal.
8. OUTRAS INFORMAÇÕES
Preservemos a natureza e a área privada dos cedentes, o lixo gerado por atletas e
seus convidados deve ser recolhido e depositado em local apropriado.
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9. CONTATO
● Diretor do Evento
○ Mylena Amorim
○ E-mail: tesoureiro.cofort@gmail.com
○ Celular: (85) 98808-4552
● Secretaria
○ Claudijane Sousa
○ E-mail: secretariacofort@gmail.com
○ Celular: (85) 99713-4090

Mylena Amorim

Marcos Arsênio

Diretora do Evento – CBO 12751
eMail - tesoureiro.cofort@gmail.com

Árbitro do Evento – QAF/52
eMail - marcosarsenio@uol.com.br
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