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Agradecimento 
O Clube de Orientação Fortaleza agradece a todos os orientistas          
inscritos na 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 Nome 
Diretor do Evento Mylena Aparecida Amorim Silva (12751) 
Comissão técnica   
Diretor Técnico Giovanni Martins Sales (9030)  
Mapeador e 
Traçador de Percursos Wladimir Chagas de Sant’Anna (QMCBO - 786/47) 

Gerente de Arena Cristine Medeiros Antunes (3448) 
Controlador de Partida Joelson Matias da Silva (16627) (*) 

Auxiliares de Partida Marcus André Roseo de Oliveira (18117) 
Paulo Marcelo Oliveira (3952) (*) 

Controlador de Chegada Maria Eleneusa Cordeiro (10631) 

Auxiliares de Chegada Jefferson Luis da Rosa Gonçalves (11686) 
Maria Nancy Freitas Freire 

Gestor de Segurança Paulo Marcelo Oliveira (3952) 
Controlador de Apuração Felipe Derick de Sousa Lima (16719) (*) 

Montadores de Percursos 

Mauro Sérgio de Oliveira Santos (3469) 
Hemerson Antonio Lira de Souza (6714) 
Giovanni Martins Sales (9030) 
Paulo Regis dos Santos Oliveira (18091) 

Comissão Administrativa  
Diretor Administrativo Paulo Fabrício Sobreira Monteiro (14061) 
Secretária Claudijane Sousa da Silva (16187) 

Auxiliares de Secretaria 
Virginia Barboza (16525) 
Antonio da Silva Moraes (3951) 
Silvia Cyntia Nobre (*) 

Gerente de Logística  Paulo Fabrício Sobreira Monteiro (14061) 
Gerente de Midia e Marketing Claudijane Sousa da Silva (16187) 
Auxiliar de Marketing Ricardo Luiz Queiroz Borges (11952) 
Tesoureiro Virginia Barboza (16525) 
Assistente de Cerimônia Cristine Medeiros Antunes (16835) 
Assistente de Informática Isabel Cristina Lima Freitas (15355) 

Auxiliares de Informática Marcelo Medeiros Delgado (3966) 
Suelen Ferreira Sant’Anna (9031) 

Comissão de Novos 

Cristine Medeiros Antunes (3448) 
Francisco Ary Pires de Souza Júnior (4330) 
Isabel Cristina Lima Freitas (15355) (*) 
Paulo Fabrício Sobreira Monteiro (14061) (*) 
Paulo Regis dos Santos Oliveira (18091) (*) 

(*) Foram realizados ajustes de voluntários e funções em relação aos boletins anteriores.  
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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. JÚRI TÉCNICO 

 Clube Nome 
Árbitro do evento GEBP Marcos Arsênio Pascoal Maia (QAF/52) 
Prepres. da organização COFORT Giovanni Martins Sales (9030)  
Membro 1 AZIMUTE Jouderian Ferreira Nobre (4328) 
Membro 2 CORR Jayckson Saraiva de Amorim (4317) 
Membro 3 TRILHA NORTE Erbério Alves de Lima (3604) 
Membro suplente 1 TRILHA NORTE Paulo Antonio da C. Mazulo Junior (3607) 
Membro suplente 2 COFORT Ricardo Diogo de Vasconcelos (11526) 
Membro suplente 3 COFORT Valetim Antunes (3482) 
 

4. PROVA 

Esta prova será realizada na modalidade Orientação Pedestre, se caracterizará          
por percursos de distâncias médias, 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. 

 

5. LOCAL DE CONCENTRAÇÃO E ACOLHIMENTO 

O evento será realizado no Complexo turístico Ipark localizado no município de            
Maranguape no Estado do Ceará.  
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A. Como chegar 

 

B. Entrega de ingressos e controle de entrada 

Os ingressos para acesso ao evento serão entregues pela comissão          
organizadora no dia do evento a partir das 07h na entrada do parque. De              
posse do ingresso, o atleta e seu acompanhante, deverão se dirigir à recepção             
do Ipark para receber seus cartões de consumo, que são pessoais e            
intransferíveis. 

C. 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           
casarão original de 1846; visita guiada ao maior tonel de madeira do mundo,             
registrado pelo Guinness Book em 2003; Slackline; mini fazenda; redário;          
chuveirões; 

As pulseiras para acesso a piscina serão entregues na secretaria do           
evento. 

Serão sorteados 04 pacotes aventura durante o cerimonial entre os          
atletas que estiverem presentes. 
Quem desejar ter acesso as demais atrações poderá comprar o pacote ou            
bilhete individual para atração escolhida. 
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D.  Regras do Parque 

Não é permitido o acesso ao Ipark Complexo Turístico com alimento ou            
bebidas, nem com animais; 
Pulseira Aventura adquirida dentro do parque, não poderá ser trocada ou           
cancelada; 
Na saída do parque, todos os atletas deverão se dirigir ao caixa para             
devolução do cartão de consumo. Aqueles que não realizarem consumo, ao se            
identificarem como participantes do evento, serão liberados sem cobrança de          
taxas; 

Para os que consumirem no parque, passará a vigorar a taxa mínima de             
consumo no valor de R$ 15,00; 

Para os que utilizarem estacionamento será cobrada uma taxa simbólica no           
valor de R$ 3,00 por veículo, por dia; 

Caso o atleta ou acompanhante perca o cartão de consumo, esse deverá            
procurar de imediato algum ponto de venda para informar a senha cadastrada            
na entrada e efetuar o bloqueio do cartão, com isso o mesmo não pagará              
nenhum valor adicional além do seu consumo. Caso o portador não solicite o             
bloqueio após a perda, é necessário pagamento de multa. Atenção e cuidado            
com a senha e cartão! 

A Bodega do Zé Leite estará aberta para venda de lanches a partir das 07h. 

Mais informações no link http://site.ipark.tur.br/ 

6. PROGRAMAÇÃO 

DIA HORA ATIVIDADE 

22/07/2018 
(domingo) 

7:00 Recepção dos Atletas. 
7:45 Hasteamento do Pavilhão Nacional. 

8:05 Informações sobre a importância da gestão de       
resíduos sólidos no desporto de orientação.  

8:10 Informações Técnicas. 
8:15 Informações sobre gestão de segurança no evento. 
8:20 Premiação do Troféu Fortaleza 2018. 
8:30 Partida dos primeiros atletas.(*) 

14:00 Encerramento e desmontagem dos percursos 
(*) A partida dos primeiros atletas foi alterada em virtude da premiação do Troféu Fortaleza de                
Orientação 2018.  
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7. ÁREA EMBARGADA 

 

                         
 
 

8. REGULAMENTO E CATEGORIAS 

A competição seguirá as regras estabelecidas no Regulamento do XIV          

Campeonato Cearense de Orientação e suas respectivas categorias. 

A. Taxas para inscrição: 

Descrição Inscrições 

Atletas filiados a um Clube e à FECORI R$ 64,00 

Três ou mais parentes em 1º grau, todos filiados a FECORI R$ 56,00 

Atletas acima de 60 anos R$ 34,00 

Atletas com inscrição social R$34,00 

Aluguel de SI-Card R$7,00 

Utilização de SI-Card próprio R$2,00 
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B. Rotina para inscrição e validação no evento:  

Inscrições encerradas no sistema.  

Os atletas inscritos que queiram conferir seus dados podem acessar o site da             
FECORI.  

Será possível realizar inscrições no percurso “Aberto” até o dia do evento,            
porém só disponibilizaremos 05 (cinco) mapas e o valor de inscrição deve            
obedecer a tabela de valores acima. Para inscrição no percurso aberto antes            
do evento, o atleta deve enviar e-mail para secretariacofort@gmail.com com          
o comprovante de depósito para conta abaixo, com seu número de CBO, nome             
e telefone. 

● 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 

Para inscrição no dia do evento, o atleta deve procurar a secretaria para             
pagamento e encaixe na largada. 

9. DESCRIÇÃO DO TERRENO  

Terreno pouco acidentado de piso     
consistente, apresentando caminhos e    
trilhas naturais, normalmente formados    
por animais e ou necessidade humana      
de deslocamento, além de área com      
trilhas carroçáveis não pavimentadas. 

A cobertura vegetal envolve mata nativa      
de região, área de cultivo de cana e        
pasto para gado. Apresentando um     
misto de áreas com classificação     
401,403,406,408,409,410, 412, 421, 

ainda apresenta áreas com moitas     
esparsas 404.1 e pequena área com      
construções residenciais e urbanizadas,    
além de áreas. Encontramos também     
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algumas áreas alagadas 310 devido às chuvas e exemplares de coqueiro,           
cajueiro, carnaúbas, juazeiros, etc. Existem cercas transponíveis divisórias de         
terreno, caracterizadas pela construção típica regional com fios de arame farpado. 

10.  ESCALA E EQUIDISTÂNCIA DOS MAPAS 

Os mapas serão confeccionados utilizando-se a Especificação Internacional para         
Mapas de Orientação 2017(ISOM 2017) nas escalas de 1:10.000, 1:7.500,          
1:5.000(CRIANÇAS) e todos com equidistância das curvas de nível em 5 metros. 

11.  ORDEM DE PARTIDA  

Ordem de partida será publicada no endereço https://www.fecori.org.br/evento/402 

Todos os atletas devem seguir a Regra 22 da ROP e 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.  

12.  COMISSÃO DE NOVOS 

Os atletas das categorias DN e HN, deverão se dirigir à secretaria do evento para               
receberem orientações sobre a concentração para partida e seus monitores. A           
entrega dos SI-cards dessas categorias será feita na secretaria, separadamente          
dos clubes por um membro da organização. 

13.  HIDRATAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 

Os atletas terão disponibilizados 04 (quatro) pontos de hidratação durante o           
percurso e frutas e água na chegada. 

14.  TEMPO ESTIMADO DO VENCEDOR 

O tempo estimado para o vencedor da categoria elite masculino será de 45             
minutos realizando um percurso de aproximadamente 5 km com 17 pontos de            
controle. 
Os tamanhos dos percursos serão entre 1,0km e 5,0km aproximadamente. 
 

15.  GESTÃO DE SEGURANÇA 

Os riscos gerais do evento serão informados pelo gestor de segurança durante o             
cerimonial. Haverá um formulário disponível na área da chegada para ser            
preenchido pelos atletas que desejarem relatar ocorrências. Uma ambulância         

Realização e organização            Parceria                                   Apoio  

                                                                  



4ª Etapa - XIV Campeonato Cearense de Orientação  
3º Boletim Informativo

 
ficará disponível na arena do evento para transporte de emergência, caso seja            
necessário. 

16.CAMPANHA SORRISO LARGO 

A Campanha Sorriso Largo, que está em sua 13ª edição, tem como objetivo             
sensibilizar a sociedade a fazer doações de brinquedos para crianças atendidas           
por entidades e projetos sociais em Fortaleza-CE e região metropolitana, em uma            
ação voltada para o Dia da Criança.  
A organização da 4ª etapa do CCO apoia a campanha e disponibilizará um             
ponto de arrecadação na arena do evento. Os atletas que desejarem fazer            
doações, poderão levar brinquedos no dia da etapa para serem entregues           
posteriormente às entidades sociais beneficiadas, em uma solenidade        
especial que acontecerá no dia 09 de outubro (terça-feira), no 23º Batalhão            
de Caçadores (23 BC). 

17.  OUTRAS INFORMAÇÕES 

Serão fornecidas medalhas de participação para todas as categorias com grau de            
dificuldade “N” - Fácil (categoria não competitiva). 
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. 

18.  CONTATO 

● Diretora do Evento 
○ Mylena Aparecida Amorim Silva  
○ E-mail: tesoureiro.cofort@gmail.com  
○ Celular: (85) 98808-4652 

● Secretaria 
○ Claudijane Sousa da Silva 
○ E-mail: secretariacofort@gmail.com  
○ Celular: (85) 99713-4090 

 

 

 

 

Mylena Aparecida Amorim Silva                                Marcos Arsênio Pascoal Maia 
Diretora do Evento – CBO 12751                                           Árbitro do Evento – QAF/52 
eMail - tesoureiro.cofort@gmail.com                                              eMail - marcosarsenio@gmail.com  
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