
XV Campeonato Cearense de Orientação  
(2ª Etapa) 

 

 

Convite 
O Clube de Orientação Fortaleza agradece a todos os atletas inscritos para participarem             

da 2ª Etapa do XV Campeonato Cearense de Orientação (CCO), a ser realizada no dia               

05 de maio de 2019, no Município de Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza. 

O topônimo Pacatuba vem da língua tupi e significa "ajuntamento de pacas", através da              

junção dos termos paka ("paca") e tyba ("ajuntamento"). A cidade tem cerca de 82.824              

habitantes, possui clima tropical quente semi-árido úmido, com chuvas concentradas de           

janeiro a abril. As principais fontes de água do município fazem parte da bacia do Rio                

Cocó, dentre elas os riachos do Gavião, Alegrete, Salgado, e da Água Fria.  

                            Realização:                                 Organização:  

                                                                                          

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Coc%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Coc%C3%B3


XV Campeonato Cearense de Orientação  
(2ª Etapa) 

 
1. COMISSÃO ORGANIZADORA 

Função Nome 
Diretor do Evento Clodoaldo Jansen Braga (16544) 
Comissão Técnica   
Diretor Técnico Paulo Marcelo Oliveira (3952) 
Mapeador e 
Traçador de Percursos Wladimir Chagas de Sant’Anna (QMCBO - 786/47) 

Controlador de Partida Mateus Moura de Oliveira (16826)  

Auxiliares de Partida Izabel Cristina Barbosa de Lima (16835) 
Jefferson Luis da Rosa Gonçalves (11686) 

Controlador de Chegada Felipe de Moura Carvalho (16592) 

Auxiliares de Chegada Maria Nancy Freitas Freire (18492) 
Silvia Cyntia Nobre (18712) 

Gerente de Arena Mylena Aparecida Amorim Silva (12751) 
Gestor de Segurança Márcio Coelho Parahyba (10630) 
Controlador de Apuração Felipe Derick de Sousa Lima (16719) 

Montadores de Percursos 
Giovanni Martins Sales (9030) 
Mauro Sérgio de Oliveira Santos (3469) 
Paulo Regis dos Santos Oliveira (18091) 

Comissão Administrativa  
Diretor Administrativo Cristine Medeiros Antunes (3448) 
Secretária Inélia Cardoso Brito Braga (16545) 
Auxiliar de Secretaria Jacksonilda Apolonio Braga (17197) 
Gerente de Logística  Valentim Antunes Garcia (3482) 
Gerente de Mídia e Marketing Joelson Matias da Silva (16627) 
Fotógrafo Ricardo Luiz Queiroz Borges (11952) 
Tesoureiro Maria Eleneusa Cordeiro Cruz(10631) 
Assistente de Cerimônia Isabel Cristina Lima Freitas (15355) 
Assistente de Informática Marcelo Medeiros Delgado(3966) 

Comissão de Novos Francisco Ary Pires de Souza Júnior (4330) 
Alisson Roberto de Aquino Rodrigues (16711) 

  

2.  ARBITRAGEM 

Árbitro do Evento: Jorge Saraiva de Amorim (QA/FECORI: 65)  
 Árbitro Auxiliar: Erbério Alves de Lima (QA/FECORI: 50) 
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3. JÚRI TÉCNICO 

Função Clube Nome 
Árbitro FECORI CORR Elba Antares Souto de Amorim (QA/FECORI: 75) 
Árbitro FECORI Trilha Norte Paulo Antonio da Costa Mazulo Júnior (QA/FECORI: 59) 
Árbitro FECORI COqueiro Tayssa Maria Paiva de Sousa (QA/FECORI: 73) 

 

4. TIPO DE PROVA 

Esta prova será realizada na modalidade de Orientação Pedestre, se caracterizará por            

percursos 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. Será uma competição de natureza            

individual, com resultado de um único percurso, com sequência de passagens pelos            

pontos de controle pré determinada e distância para percurso longo. 

5.  LOCAL DE CONCENTRAÇÃO E ACOLHIMENTO 

A prova será realizada na localidade Alto Fechado, município de Pacatuba estado do             

Ceará. A concentração do evento será realizada no Sítio do Dari, da família de Sebastião               

Adary, que em dezembro de 2003 resolveu comprar um simples terreno, onde não tinha              

abrigo, não tinha energia e não tinha água. Aos poucos, com a ajuda de amigos, foram                

transformando aquele simples terreno em um aconchegante lugar, onde receber os           

familiares e amigos tornou-se o maior prazer dessa humilde família. 

O acesso ao local da prova é feito a partir da Rodovia CE 060, na altura do Km13                  

conforme descrito no croqui de acesso abaixo. 
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O Hasteamento do   

Pavilhão Nacional e   

cerimonial serão  

realizados na área de    

concentração, 

conforme croqui da   

arena do evento ao    

lado, estando distante   

da área de partida 300     

metros ou 4 minutos de     

caminhada. A entrada   

dos veículos para o    

estacionamento dentro  

da área do sítio estará disponível até às 08:00h. Após este horário, os carros poderão               

estacionar no acostamento da via, na área externa. 

6.  PROGRAMAÇÃO 

DIA HORA ATIVIDADE 

05/05/19 
(domingo) 

7:30 Recepção dos Atletas. 
8:00 Hasteamento do Pavilhão Nacional 
8:30 Partida dos primeiros atletas 

12:30 Sorteios 
13:00 Revoada de pipas(*) 
14:00 Encerramento e desmontagem dos percursos 

(*) A depender das condições climáticas, ver Item 10 
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7.  ÁREA EMBARGADA 

 

 
 

8.  REGULAMENTO E CATEGORIAS 

A competição seguirá as regras estabelecidas no Regulamento do XV Campeonato           

Cearense de Orientação e suas respectivas categorias. 

9.  INSCRIÇÕES, PRAZOS E VALORES 

As inscrições para os percursos tradicionais estão encerradas podendo ser          

acompanhadas no site da FECORI pelo link do evento         

https://www.fecori.org.br/evento/621 .  
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Haverão 5(cinco) mapas disponíveis para a categoria ABERTO, cujas inscrições deverão           

ser feitas até o dia anterior ao evento através do e-mail secretariacofort@gmail.com , ou              

no dia do evento, na secretaria localizada na concentração. Os valores serão os             

disponíveis na tabela abaixo: 

Atletas filiados a um Clube e à FECORI   R$ 69,00 

Três ou mais parentes em 1° grau, todos        
filiados à FECORI  

  R$ 61,00  

Atletas acima de 60 anos   R$ 39,00  

Atletas com inscrição social   R$ 29,00 

Aluguel de SI-Card   R$ 7,00 

Utilização de SI-Card próprio   R$ 2,00 

A. Rotina para inscrição na categoria ABERTO e validação no evento: 

●Realizar depósito bancário e enviar e-mail para o endereço         
secretariacofort@gmail.com solicitando a inscrição ou fazer o pagamento em         
espécie na secretaria do evento. 
 
●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 
 

●Caso não existam mais mapas disponíveis quando do recebimento do e-mail, o            
valor depositado será transformado em crédito para inscrição em outro evento           
organizado pelo COFORT no ano de 2019, não sendo passível de devolução. 

10.  COFORTINHO 

Serão disponibilizados 10 (dez) mapas gratuitamente para a categoria COFORTINHO,          

caracterizada por um percurso lúdico para crianças de até 10 anos, sem ordem de              
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classificação e/ou premiação, sendo utilizado o picotador para marcação dos pontos de            

controle. O percurso será realizado na área de concentração do evento após o cerimonial,              

sem ordem de partida e sem acompanhantes da organização, de acordo com a             

disponibilidade dos mapas. As crianças deverão ser acompanhados por um responsável. 

11.  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, havendo um misto de áreas com classificação 401, 403, 406, 408, 409, 410,               

412 e 421, apresentando ainda pequenas áreas com moitas esparsas 404.1 e áreas com              

construções residenciais. O terreno apresenta algumas áreas alagadas 310 devido às           

chuvas. Existem cercas transponíveis divisórias de terreno, caracterizadas pela         

construção típica regional com fios de arame farpado. 
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12.  ESCALA E EQUIDISTÂNCIA DOS MAPAS 

Os mapas serão confeccionados utilizando-se a Especificação Internacional para Mapas          

de Orientação 2017 (ISOM 2017) nas escalas de 1:7.500 para categorias infantis e             

categorias a partir de 45 anos e 1:10.000 para demais categorias, todos com             

equidistância das curvas de nível em 5 metros. 

13. TEMPO ESTIMADO PARA O VENCEDOR 

Os tamanhos dos percursos serão entre 1km e 7km, aproximadamente. O tempo            

estimado para o vencedor da categoria, elite masculina será de 80 minutos. 

14.   DIA MUNDIAL DA ORIENTAÇÃO 

O WOD – World Orienteering Day, Dia Mundial da Orientação, foi criado em 2016 com a                

finalidade de promover visibilidade e acesso de novos adeptos à Orientação. Os eventos             

de orientação que ocorrem no mês de maio podem ser inscritos no WOD e a 2ª Etapa do                  

Campeonato Cearense de Orientação já foi registrada. O histórico dos eventos já            

realizados desde a criação do WOD, como os locais onde foram sediados e as pessoas               

alcançadas, pode ser visualizado na página http://worldorienteeringday.com/ . 

15.   ACANTONAMENTO 

Será disponibilizada área para camping gratuitamente em um sítio próximo da área de             

concentração devendo ser combinado previamente com a secretária do evento (Inélia). 

16.   OUTRAS INFORMAÇÕES 

Serão sorteadas 5 (cinco) inscrições para a 4ª Etapa do XV Campeonato Cearense de              

Orientação, de acordo com a seguinte programação: 

● Uma inscrição entre os 50 (cinquenta) primeiros atletas inscritos na 2a etapa do             

CCO; 
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● Uma inscrição entre os 100 (cem) primeiros atletas inscritos na 2a etapa do             

CCO; 

● Uma inscrição entre os 150 (cento e cinquenta) primeiros atletas inscritos na 2a             

etapa do CCO; 

● Uma inscrição entre os 200 (duzentos) primeiros atletas inscritos na 2a etapa do             

CCO; 

● Uma inscrição entre os primeiros 250 (duzentos e cinquenta) atletas inscritos na            

2a etapa do CCO. 

Se for sorteado o mesmo atleta mais de uma vez, este poderá indicar outro atleta para                

receber a doação da inscrição. Os sorteios acontecerão no horário constante na            

programação do evento, na forma descrita acima entre aqueles que estiverem presentes            

no momento. Para os sorteios, será utilizado o aplicativo presente no site            

https://www.sorteador.com.br/ . 

A revoada de pipas acontecerá se as condições climáticas permitirem, sendo distribuídas            

30 pipas entre as crianças, até a idade de 14 anos, inscritas na competição, e que                

comparecerem ao evento, independente de categoria. Se a quantidade de pipas for            

menor que o número de crianças presentes no momento da programação, as mesmas             

serão sorteadas de acordo com o número de inscrição através do site descrito no              

parágrafo anterior. Os atletas poderão levar pipas para participarem da revoada. Não será             

permitido o uso de qualquer material cortante nas pipas, de acordo com a Lei Municipal Nº                

10.239 de 22 de julho de 2014.  

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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17.   CONTATO 

● Diretor do Evento 

○ Clodoaldo Jansen Braga  
○ E-mail: jansengrude@gmail.com 
○ Celular: (85) 98894-8109 

● Secretária 

○ Inélia Cardoso Brito Braga 
○ E-mail: ineliagrude@gmail.com 
○ Celular: (85) 98739-8763 
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