FEDERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SÃO PAULO
CNPJ 04.768.924/0001-93
Fundada em 25 de novembro de 2000
Filiada à Confederação Brasileira de Orientação

5ª ETAPA DO XXIII CAMPOR
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS
DE RIO CLARO - 11 DE NOVEMBRO DE 2018
BOLETIM Nº 1
Rio Claro - SP, 11 de outubro de 2018.
A Federação de Orientação de São Paulo (FOSP) e o Clube de Orientação de
Pirassununga tem a honra de convidar os orientistas, simpatizantes e familiares para participarem
da 5ª Etapa do XXIII Campeonato Paulista de Orientação (XXIII CAMPOR/2018), a realizar-se na
UNESP - Campus de Rio Claro - SP, no dia 11 de novembro de 2018.
Visando a realização de uma prova diferenciada bem como uma maior agilidade da
premiação final do Campeonato Paulista de Orientação 2018, os percursos serão realizados na
modalidade “MÉDIO”, com previsão de 40 minutos para o vencedor de cada percurso.
1. PROGRAMA DO EVENTO
Horário
Atividade
09:00
Cerimônia de Abertura
09:30
Partida dos primeiros atletas
11:30
Encerramento
13:00 Premiação Final do CAMPOR 2018

Local - Concentração
UNESP - Universidade Estadual
Paulista - Campus de Rio Claro
(croqui anexo)

2. ARBITRAGEM
Árbitro
Estadual

JOAQUIM DE JESUS PICARDO

Celular (18) 99635-1252
Email: picardo@uol.com.br

3. COMISSÃO ORGANIZADORA
Função

Nome

Diretor do Evento

FRANCISCO JEAN SOUZA
CARLOS ROBERTO ALVES
HACKMANN
FRANCISCO JEAN SOUZA
CARLOS ROBERTO ALVES
HACKMANN
MARIA FERNANDES DA SILVA

(19) 98332-2988

franciscojeansouza990@gmail.com

(19) 99683-1555

alveshackmann@hotmail.com

(19) 98457-4845

franciscojeansouza990@gmail.com

(19) 99683-1555

alveshackmann@hotmail.com

(19) 983062336

prof.mfss@yahoo.com.br

WILSON ROBERTO ZUIN

(19) 99739-8780

wilsonzuin@terra.com.br

Diretor Técnico
Mapeador
Traçador de
Percursos
Secretaria
Controlador de
Partida
Controlador de
Chegada
Apuração
Eletrônica

AMILCAR DEL NERO JÚNIOR
LEONARDO COSTA

Celular

(19) 99709-2282
(19) 98128-8854

E-mail

franciscojeansouza990@gmail.com
sgtlcosta@gmail.com

4. IN

4. INSCRIÇÕES, VALORES, PRAZOS E PROCEDIMENTOS
4.1 - PRAZO LIMITE – Até as 22:00 horas do dia 02 de novembro de 2018 (6ª feira).
Inscrições recebidas após o prazo serão efetivadas no Percurso Aberto.
4.2 - PAGAMENTO – Efetuar o depósito do valor da inscrição em nome da Federação de
Orientação de São Paulo, no Banco do Brasil, Agência: 0097-3, Conta Corrente: 25.000-7, CNPJ
04.768.924/0001-93.
4.3 - INSCRIÇÕES – Nesta Etapa, além do modelo de inscrição tradicional, será aceita
inscrição on-line (SIOP). Para inscrição no modelo tradicional - Enviar a Ficha de Inscrição
para o e-mail picardo@uol.com.br anexando o comprovante de depósito da taxa de inscrição
digitalizado (na impossibilidade de digitalizar, informar o Banco, Agência e Conta da
transferência ou se depósito no caixa ou terminal eletrônico informar o nº do envelope).
4.4 - TABELA DE VALORES DE TAXA INSCRIÇÃO E TAXA DE FILIAÇÃO:
a) Atleta maior de 18 anos filiado ou não à FOSP = R$ 65,00
b) Atleta menor de 18 anos filiado ou não à FOSP = R$ 40,00
c) Filiação à FOSP = R$ 20,00 (não obrigatório)
d) Diretores e Membros do Conselho Fiscal da FOSP = R$ 40,00
4.5 - ISENTOS DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.5.1 - Atletas Campeões da Categoria H21E e D21E (no ano anterior);
4.5.2 - Atletas Alunos do ensino fundamental, médio e superior filiados à CBO e à FOSP,
classificados nas competições do ano anterior, cadastrado no Programa Bolsa Família ou que
possuir renda familiar per capita equivalente ou inferior a exigida pelo Programa Bolsa Família,
conforme declaração por escrito do presidente do clube;
4.5.3 - Atletas filiados à CBO e à FOSP com mais de 65 anos de idade nas mesmas condições
do ítem 4.5.2 (acima).
4.5.4 - ATLETA MENOR DE IDADE – Enviar junto com a Ficha de Inscrição o Termo de
Responsabilidade (disponível no site - Página do Evento) assinado e digitalizado. A via original
do Termo deverá ser entregue na Secretaria do Evento no dia da prova, antes do início da
partida (09:30h).
4.5.5 - FOTOS E VÍDEOS – O evento será registrado em imagem e som que poderão ser
usados em futuro material educativo e de divulgação, ao se inscrever o atleta tem ciência desta
condição e permite a publicação de sua imagem no contexto do evento. Atleta que não desejar
ter sua imagem publicada deverá fazer manifestação expressa, junto com o e-mail de inscrição.
4.5.6 - CONDIÇÕES TÉCNICA E FÍSICA – Ao solicitar sua inscrição o atleta declara estar
ciente dos riscos do esporte, do Regulamento do XXIII Campeonato Paulista de Orientação e
da Regra 42 das ROP/CBO, concordando plenamente com os termos nela descritos e abaixo
transcrita:
“Regra 42 – Os competidores que participam de uma prova são responsáveis pelos riscos e
acidentes que venham a sofrer no deslocamento, concentração e execução dos percursos. O
seguro contra acidentes é de responsabilidade do atleta ou do clube a que ele pertence.”
5. REGRAS
- Regras de Orientação Pedestre/2018 (ROP) e o Regulamento de Competições/2018,
ambos da CBO e o Regulamento do XXIII CAMPOR/2018.

6. SISTEMA DE APURAÇÃO
- Apuração eletrônica por meio de chip SI Card.
7. UNIFORME E EQUIPAMENTO
Regra 126 – 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;
3. O atleta deve usar traje com motivos relacionados ao esporte de orientação e seus
patrocinadores (caso haja);
4. Em provas de Sprint …..;
5. Além dos logos do clube, federação, CBO e patrocinador oficial não serão permitidos outros
logos e símbolos.
6. Os números de filiação da CBO utilizados como identificação no uniforme deverão
proporcionar sua visualização clara e devem ser pintados, bordados ou fixados no uniforme,
não podendo serem dobrados ou cortados.
8.

ÁREA DA COMPETIÇÃO

- Caraterísticas principais da área: uma parte com ruas internas asfaltadas, com predominância
de prédios e áreas abertas, e outra parte com estradas de terra e trilhas, com predominância de
área rústica e vegetação rasteira. Terreno com pouca movimentação, com inclinação entre 580
e 610 metros.
9. MAPAS, CATEGORIAS, ESCALAS E PREMIAÇÃO
9.1 - Mapa – confeccionado em julho e agosto de 2018 de acordo com as novas Especificações
Internacionais para Mapas de Orientação (ISOM/2017), na escala 1:7.500 com equidistância de
5 metros para todas as categorias. Mapas vedados e protegidos contra umidade;
9.2 - Categorias – Conforme Regulamento do XXIII CAMPOR, disponível no site FOSP;
9.3 - Premiação da Etapa- Medalha de participação para todos atletas ao término do percurso.
10. LOCAIS PARA BANHO E SANITÁRIOS
- Serão utilizados banheiros e vestiários da UNESP junto ao locais de partida e chegada.
11. TRANSPORTE
- A cargo das equipes e atletas.
12. ALIMENTAÇÃO
- Informamos que a praça de alimentação do Shopping Rio Claro funciona normalmente aos
domingos - distante 2,5 km do local do evento.
13. RECOMENDAÇÕES GERAIS
GERAISINFORMAÇÕES
TURISTÍCAS
DA FLONA
É proibido
fazer churrasco
e consumir bebidas alcoólicas no Campus da UNESP Rio Claro.

APROVO:

JOAQUIM DE JESUS PICARDO
ÁRBITRO ESTADUAL

FRANCISCO JEAN SOUZA
DIRETOR DA PROVA

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO

ANEXO “A”

FOTOS DO LOCAL DA PROVA/ÁREA DE COMPETIÇÃO

ANEXO “B” - CROQUI ACESSO–UNESP CAMPUS RIO CLARO

