II CIRCUITO BORBOREMA DE ORIENTAÇÃO
BOLETIM Nº 3
Organização

1ª Etapa – 28 de maio de 2017

O Clube de Orientação Borborema Azimute tem a honra de convida-los para a 1ª Etapa do II
Circuito Borborema de Orientação 2017 - CiBOr.

1. Comissão Organizadora
Diretor do Evento

João Fernandes Queiroz

COMISSÃO TÉCNICA
Diretor Técnico e Traçador de Percurso
Mapeador
Diretor de Partida
Diretor de Chegada
Diretor de Arena

Emerson Praxedes
Sérgio Carvalho
Paulo Raniere
Micaele Pires
Sérgio Carvalho

Árbitro da FOP

Beatriz Medeiros

2. Informações
O CiBOr este ano cresceu e foi reconhecido como evento municipal registrado junto a CBO. Por
isto, a pontuação dos atletas participantes das 3 etapas será enviada a CBO e contará no ranking
nacional. Para maiores informações, entrar no site: www.borboremaazimute.org.br
Para falar com a organização do evento, favor encaminhar o email para o clube responsável:
contato@borboremaazimute.org.br ou através do telefone: 83 98682-0785.

3. Local do evento
O evento acontecerá no Arruda, Pocinhos, Estado da Paraíba.

4. Data
Data
28 maio 2017

Horário
07:00 h
08:30 h
09:00 h

Atividade
Entrega do Si-Card
Cerimônia de abertura
Início das partidas

Local
Secretaria do evento
Arena do evento
Área de partida

A competição a ser realizada será de orientação pedestre, diurna, individual, de único
percurso, em ordem específica e de média distância.

5. Categorias
As previstas no Regulamento do Campeonato Paraibano de Orientação de 2017. Os atletas menores
de 18 (dezoito) anos deverão ser autorizados pelos pais.

6. Área Embargada
Zona rural do município de Pocinhos, Estado da Paraíba.

7. Inscrição
AS INSCRIÇÕES ESTÃO ENCERRADAS.

8. Hospedagem e Transporte
Não haverá opção de acantonamento. Os custos com hospedagem, alimentação e transporte serão de
responsabilidade dos atletas e/ou clubes de acordo com a regra 46 da RGOP/2016.
Regra46 - Cada clube ou competidor individual é responsável para custear as despesas de
viagem para o evento, hospedagem, alimentação, e transporte entre o local da acomodação,
centro de eventos e locais de competição. Se o uso de transporte oﬁcial para os locais de
competição é obrigatório, a taxa de inscrição incluirá estes custos.

9. Equipamentos e Identificação do atleta
Os atletas devem seguir as regras determinadas pela CBO:
Regra126 - O uniforme de competição deve atender aos seguintes requisitos:
1. Em provas clássicas é obrigatório ao competidor utilizar calças que cubram o corpo da cintura até
abaixo do joelho e camisetas de mangas curtas ou longas;
2. Nas provas nacionais, estaduais e regionais é obrigatório o uso do número de ﬁliação na CBO, como
número de identiﬁcação que proporcione visualização clara, centralizado na frente da blusa de
competição;
Regra128 - Durante a competição as únicas ajudas de navegação que os competidores podem usar são
o mapa, cartão de descrição fornecido pelo organizador e uma bússola. O uso de GPS ou qualquer outro
equipamento que dê retorno para o atleta é proibido;
Regra129 - Só podem ser usados equipamentos de telecomunicações na área de competição com a
permissão do organizador”.

10. Descrição Do Terreno
Relevo: Terreno com variação de altimetria entre 590m e 616m, barrancos de terras (106), montículos
pequenos (112), vala seca (110), buraco (116).

Vegetação: Heterogênea, terreno aberto com campos, gramados (401), semi-aberto com vegetação tosca
(403), com árvores esparças e vegetação tosca (404), floresta semi-aberta (406), floresta densa em árvores
e arbustos (408), floresta muita densa (410).
Hidrografia: Possui pequeno lago (301).
Elementos construídos: Trilhas (506 e 507), presença de poucas edificações (526 e 530) e cercas (522).

11. Mapeamento, Escala E Equidistância Dos Mapas
Mapeamento nos meses de março/maio.
Escala 1:10.000 para as categorias E, A, B) e 1:5.000 para as categorias N;
Equidistância das curvas de níveis 5m.

12. Premiação
Todos os atletas devidamente inscritos e que completarem o percurso receberão medalhas de participação.

13. Fotos do Local da Prova

14. Croqui de Acesso ao local da Prova
Para acessar o croqui de acesso direto no seu Smartphone, clique em :
https://www.google.com.br/maps/dir/-7.2372736,-35.8666888/-7.1368451,-36.0782545/@-7.137035,36.0791643,698m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!3m4!1m2!1d-35.8730875!2d7.2521393!3s0x7ac1dd55d94845d:0x4e6e480ca5cf6a71!1m0!3e0
Esta rota será enviada ao seu email. Caso não tenha recebido, entre em contato por email solicitando.

Campina Grande-PB, 26 de maio de 2017

João Fernandes Queiroz
Diretor do Evento

