Olá orientista,
Te esperamos na 3ª Etapa do CPO

Realização:

Organização:

Federação de Orientação da Paraíba

Clube BORBOREMA AZIMUTE

Apoio:

Apoio:

CONHECENDO RIO TINTO
O município de Rio Tinto fica localizado ao Norte do litoral Paraibano, à 54 km de João
Pessoa. Fundado em 1956, possui aproximadamente 24 mil habitantes (IBGE, 2012), em
uma área de 466 km2. Situada na região da Mata Atlântica, mesorregião zona da Mata
paraibana, onde habitavam tribos Potiguares. Hoje existem terras demarcadas índigenas à
exemplo de: Jacaré de São Domingos e Monte-mor onde situa-se a aldeia Jaraguá, em que
vivem um pouco mais de 700 índios.

Rico em sua história, Rio Tinto já foi palco de diversos acontecimentos importantes para a
Paraíba e agora abre suas portas para receber a Orientação e proporcionar aos atletas a
oportunidade de integração com belas paisagens. Faz divisa com os municípios: Mataraca,
Baía da Traição e Marcação (ao Norte); Lucena, Santa Rita e Capim (ao Sul); Mamanguape
(à Oeste); e ao Leste limita-se no Oceano Atlântico.
Possui clima tropical litorâneo (úmido, quente e estações não bem definidas), com maior
precipitação pluviométrica entre os meses de dezembro e maio, presença de chuvas no
verão e escassas no inverno. Cortada pela segunda maior bacia hidrográfica do Leste
Paraibano, o rio Mamanguape, que abriga o projeto boi marinho na área de proteção
ambiental da Barra de Mamanguape. Ao sul, o rio Míriri delimita o seu território.

___
Dir. Meio Ambiente

XI CAMPEONATO PARAIBANO DE ORIENTAÇÃO
3ª etapa – 09 de julho de 2017
BOLETIM Nº 2

1. CONVITE
A Federação de Orientação da Paraíba e o Clube de Orientação Borborema
Azimute têm a honra de convidá-los para a 3ª Etapa do XI Campeonato Paraibano
de Orientação 2017, que será realizada no dia 09 de julho de 2017.

2. COMISSÃO ORGANIZADORA:
Diretor do Evento

Diretor Técnico
Traçador de Percurso
Mapeador
Diretor de Partida
Diretor de Chegada
Diretor de Arena
Técnico SPORTident

João Fernandes Queiroz
COMISSÃO TÉCNICA
Emerson Praxedes
Jones Gonçalves – Registro 409/6454
Jones Gonçalves – Registro 303/4522
Paulo Raniere
Bruno Martins
José Alexsandro
Miguel Angel

COMISSÃO ADMINISTRATIVA
Diretor Administrativo
Micaele Pires
Diretor de Logística
Edson Carneiro Junior
Diretor de Mídia e Marketing
Bruna Queiroz
Árbitro do Evento

Hed Caju – Registro 428/6426

3. CONTATO
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.

4. LOCAL DO EVENTO
O evento acontecerá no município de Rio Tinto, Estado da Paraíba.

5. CRONOGRAMA DO EVENTO
Data

09 de julho
2017

Horário

Atividade

Local

A partir das
07hs

Entrega do SIcard

Secretaria do evento

08:30 hs

Cerimônia de Abertura

Arena do evento

09:00hs

Início das partidas

Área de partida

6. TIPO DE PROVA
A competição a ser realizada será de orientação pedestre, diurna, individual ou
acompanhado, de único percurso, em ordem especíﬁca e longa distância.
6.1. A competição seguirá as regras gerais de Orientação Pedestre da
CBO (RGOP/CBO) e o Regulamento do Campeonato Paraibano de
Orientação
2017,
disponíveis
em:
www.cbo.org.br
e
www.orientacaoparaiba.com.br.

9. CATEGORIAS
As previstas no Regulamento do Campeonato Paraibano de Orientação de 2017.
OBS: Os atletas menores de 18 anos deverão ser autorizados pelos pais.

7. ÁREA EMBARGADA
Área urbana e área rural do município de Rio Tinto, Estado da Paraíba.

8. INSCRIÇÃO
DESCRIÇÃO
1º PRAZO
ENCERRADO
R$ 50,00

PRAZOS
2º PRAZO
30/06/2017
R$ 55,00

ABERTO(1)
06/07/2017
R$ 60,00

Plano Familiar –1º dependente

R$ 45,00

R$ 50,00

R$ 55,00

Plano Familiar – 2º dep. em diante

R$ 40,00

R$ 45,00

R$ 50,00

INSCRIÇÃO

Aluguel do SI Card

(Chip eletrônico)

Atleta possuidor de SI Card

R$ 6,00
R$ 1,00

(1) Atletas inscritos neste prazo correrão no percurso aberto, sem pontuação para o clube.
(2) São considerados dependentes esposas/esposos, companheiras/companheiros legalmente CO
constituídos e filhos solteiros até 21 anos, sendo obrigatório a comprovação por documentação o
oficial da referida condição. A documentação deverá ser enviada para fop.inscricoes@gmail.com
Observação: No valor da inscrição estão incluídas: a taxa da CBO e a taxa da FOP.

8.1 Os valores devem ser depositados no Banco do Brasil, agência 3501-7, conta
Corrente 40150-1, Federação de Orientação da Paraíba CNPJ: 13.189.836/000128, e anexado ao sistema de inscrição eletrônica, disponível no site:
www.orientacaoparaiba.com.br antes do término dos prazos deste boletim.

9. HOSPEDAGEM E TRANSPORTE
Os custos com hospedagem, alimentação e transporte serão de responsabilidade
dos atletas e/ou clubes de acordo com a regra 46 da RGOP/2016.

Opções de hospedagem em Rio Tinto
Hotel Sesi Parque da Mata
Contato: (83) 3291 – 2393
Pacote promocional para o evento
Quarto duplo = R$103,00
Quarto triplo = R$ 156,00
Obs: Valor pago direto ao hotel mediante reserva.
ACANTONAMENTO NA QUADRA DE ESPORTES DO SESI
Valor = R$ 25,00 / pessoa (com café da manhã incluso)
Obs: Reservas feitas pelo site: www.borboremaazimute.org.br
Dados para pagamento da reserva. Banco do Brasil. Ag: 8101-9, cc: 4587-X

10. 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”.

11. DESCRIÇÃO DO TERRENO
Predominância de verde 408, amarelo 401 e 403, boa rede de trilhas 507 e
estradas 504, além de charcos 309 e 310; e altimetria varia de 30 à 110m.

12. ESCALA E EQUIDISTÂNCIA DOS MAPAS
- Escala do mapa = 1:7.500 (Elite, Alfa e Bravo);
- Escala do mapa = 1:5.000 (Novatos);
- Eqüidistância Curvas de Nível em ambas as escalas = 5 m

13. TEMPO DE PERCURSO
Tempo percurso mais longo = 1:30 min distancia aproximada - 5,9Km;
- Tempo percurso mais curto = 22 min distancia aproximada - 1,5Km;

Campina Grande, 21 de junho de 2017

_________________________
JOÃO QUEIROZ
Diretor da prova

_________________________
HED CAJU
Árbitro da FOP

ANEXO

CONVITE EXTRA
A Federação de Orientação da Paraíba e o Clube de Orientação Borborema
Azimute aproveitam a oportunidade para convidá-los para participarem também
da 2ª Etapa do I CAMPEONATO DE ORIENTAÇÃO URBANA 2017, que será
realizada no dia 08 de julho de 2017, também na cidade de Rio Tinto.

Transforme seu fim de semana em
uma programação completa, com
duas provas de orientação.

Para saber mais, acesse o Link do Evento:
http://borboremaazimute.org.br/site/i-campeonato-de-orientacao-urbana/m03GM6RS6Z8-3/nta.aspx

__________________________
Comissão Organizadora do Evento

