
 

  

  

XXVI - Circuito Paranaense de Orientação 
“TROFÉU EGÍDIO DEBOM” 

5ª Etapa – 19 e 20 de Outubro de 2019 – Capanema/PR 
 

BOLETIM DO EVENTO 
 
1 - PROGRAMAÇÃO 

Data Atividade Horário Local 

INSCRIÇÕES  
1º PRAZO 

07 de Outubro (segunda-feira) Até 20h 
Páginas e sites dos 
clubes participantes INSCRIÇÕES - 

PRAZO FINAL 
13 de Outubro (domingo) Até 20h 

5ª Etapa 
OriSPRINT 2019 

19 de Outubro (sábado) 15h Ilha do Sol 

5ª Etapa CIPO 
2019 

20 de Outubro (domingo) 09h 
Comunidade  
de São Luiz 

 

2 - INSCRIÇÕES 

5ª Etapa CiPO 2019 

1º Prazo  

07/10 (Até às 20h) 

2º Prazo 

13/10 (Até às 20h) 

Sicard Próprio Alugar Sicard Sicard Próprio Alugar Sicard 

Filiado FPO – Titular 53,00 57,00 63,00 67,00 

Filiado FPO Dependente e 

atletas menores de 18 
46,00 50,00 56,00 60,00 

Atletas não filiados e 

inscrições após 2º prazo 
76,00 80,00 87,00 91,00 

Categorias HN1, HN2, HN3, 

DN1, DN2, DN3 
26,00 30,00 31,00 35,00 

Estudantes e PROFESP 21,00 25,00 31,00 35,00 

Conforme definido em Regimento de Taxas da CBO votado em Assembleia, já consta do 

valor da inscrição a Taxa Confederativa. 



Os atletas com pendências de anuidade 2017 e/ou 2018, devem incluir o valor de 12,00 

no ato da inscrição; 

Conforme Regimento de taxas da FPO, estando inscrito o Titular, o primeiro dependente 

paga o valor “Filiado FPO Dependente”. Os demais dependentes (3º, 4º etc) pagam o valor FPO 

Dependente R$ 45,00 por dependente no primeiro prazo e R$ 55,00 para o segundo prazo. 

3ª Etapa OriSPRINT 2019 
1º Prazo – 07/10 

(Até às 20h) 

2º Prazo – 13/10 

(Até às 20h) 

Filiado FPO – Titular e Dependente 27,00 32,00 

Desconto estudante e PROFESP (Parágrafo 2º) 20,00 25,00 

CONVIDADOS 37,00 42,00 

CATEGORIAS HN1, HN2, HN3, DN1, DN2, DN3 20,00 25,00 

 

Lista de inscritos disponível em: https://cobraclubedeorientacao.com,br 

 

3 – ALIMENTAÇÃO 

JANTAR DE ENCERRAMENTO DO CiPO E 

PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO OriSPRINT 2019: 

ASSEMUCA (Associação dos Servidores do 

Município de Capanema) 

VALOR 

ADULTO 

VALOR JÚNIOR 

(06 a 12 ANOS) 

- Cardápio: Galinhada, maionese, pão, salada 

verde, repolho, galeto e queijo ralado/sobremesa. 

- Interessados, realizar RESERVA E PAGAMENTO, 

JUNTO COM A INSCRIÇÃO;  

 

17,00 

 

12,00 

    Localização - Rua Minas Gerais s/nº, Centro, indicado no croqui. 
 

ALMOÇO PARA O EVENTO: 

COMUNIDADE DE SÃO LUIZ 

VALOR 

ADULTO 

VALOR JÚNIOR 

(06 a 12 ANOS) 

- Cardápio: Churrasco, carne bovina e frango. 

Maionese, 4 tipos de saladas, cuca pão e mandioca  

- Interessado, realizar RESERVA E PAGAMENTO, 

JUNTO COM A INSCRIÇÃO;  

 

22,00 

 

12,00 

 
NO LOCAL DO ALMOÇO E PREMIAÇÃO SÓ SERÁ ACEITO PAGAMENTO EM DINHEIRO. 

 
4 - PAGAMENTOS 

a) Sócios do CCO, Clubes Participantes e Convidados: 
  Passo 1 –Efetuar o pagamento em: 

Banco: Banco do Brasil 

https://cobraclubedeorientacao.com,br/


Agencia: 0531-2 

Conta: 206134-1 

CNPJ: 02.319.798/0001-64 

 

         Passo 2 – Efetuar a inscrição conforme os prazos, no canal abaixo:     

https://wwwfpo.esp.br/evento/696 

         Passo 3 – Convidados primeiramente se cadastrar no site, para após realizarem 

suas inscrições. 

  Passo 4 – Acompanhe as listas de divulgação.  

  - Ocorrendo qualquer problema com inscrições, ou duvidas encaminhar e-mail para 

secretaria.cobra@gmail.com ou pelo whatsapp 45 99984-3114 (Farias) 

 
5- HOSPEDAGEM 

a) Hotel Avenida, Av Brasil, 529 – Centro – Capanema-PR; Telefone: 46 3552-1240; 

b) Hotel Magestic (quartos e apartamentos) - Av Independência, 500 – Capanema-PR; 

Telefone: 46 3552-1284; 

c) Acantonamento gratuito na Escola Municipal Tancredo Neves, Rua Santa Catarina 

S/Nº, Bairro São José Operário, identificada no croqui – Levar material de 

acantonamento. Não é necessário fazer reservas na inscrição, 

 

6 – ARBITRAGEM DA ETAPA 
LUCAS MAIKSUELL PERUCHI– COCI 

 
7 - COMISSÃO ORGANIZADORA: 

COBRA CLUBE DE ORIENTAÇÃO 

Nome Função Contato 

Diretor Geral 
 

Hilário Teixeira hilariotreinadororientista@gmail.com 

Diretor Técnico 
 

Valdir Tasca valdirtasca@yahoo.com.br 

Diretor Administrativo 
 

Marco Aurélio Gazzoni mcgazzoni@hotmail.com 

Tesouraria 
 

Flávio Emiliano de Farias secretaria.cobra@gmail.com 

Secretaria/Recepção 
 

Karen  Jiane Villwock karenjvillwock@hotmail.com 

Mapeador/Percursos 
 

Valdir Tasca valdirtasca@yahoo.com.br 

Controlador de Partida 
 

Carmem Romagna de Lima carmemrdelima@gmail.com 

Controlador de Chegada 
 

Gerson Farinha Machado 1sgtgerson@gmail.com 

Apuração Eletrônica 
 

Gelson Luis Togni gelsonluistogni55@gmail.com 

Apoio de Saúde 
 

Secretária de Saúde de 
Capanema 

- 

8 - REGRAS 
- Regras de Orientação Pedestre 2019 (ROP), www.cbo.org.br; 
- Regulamento XXVI CiPO 2019, www.fpo.esp.br; 
- Regulamento OriSPRINT 2019, www.fpo.esp.br; 

 

https://wwwfpo.esp.br/evento/696
mailto:.cobra@gmail.com
mailto:hilariotreinadororientista@gmail.com
mailto:valdirtasca@yahoo.com.br
mailto:carmemrdelima@gmail.com
http://www.cbo.org.br/
http://www.fpo.esp.br/
http://www.fpo.esp.br/


9 - UNIFORMES 
- Conforme ROP – Regra 126: 
a)  Em ambas as competições é obrigatório pernas totalmente cobertas (calça ou similar), 

proibido uso de camiseta do tipo "Regata", tendo em vista na competição de Sprint haver rotas 
em área de floresta; 

b) É obrigatório o uso de um número de identificação do atleta, que proporcione sua 
visualização clara, tanto no percurso Sprint como no percurso Tradicional.  

c) Os atletas convidados receberão o número do peitoral que srá fornecido pela 
organização e devem ser retirados na secretaria. 
 
10 - PREMIAÇÃO 

- OriSPRINT - Medalhas de participação para todos os inscritos. 
- CiPO – Conforme o Regulamento XXVI CiPO 2019;  

 
11 - APURAÇÃO E CONTROLE 

- Será utilizado o equipamento Sport Ident. 
- Apuração será com o sime. 
- Em caso de dano ou extravio do SI-Card, o atleta/clube deverá indenizar a Comissão 

Organizadora no valor de R$ 180,00. 
 
12 - MAPA 

- Sprint: Ilha do Sol, praticamente todo a ilha coberta por vegetação símbolo 406, 
pequenos bosques com o símbolo 405, com malha de trilhas e uma pequena área aberta onde 
1:4.000.- Autorizado pelo Árbitro, FPO e Presidentes dos Clubes participantes do OriSprint, será 
inserido em todos os percursos do Sprint, um labirinto, o qual deve ser interpretado desde já para 
que não haja dúvidas na sua execução. Aquele atleta que ficar em dúvida deverá saná-la antes 
da partida para não ser prejudicado. A seguir o exemplo de como estará representado um 
percurso onde o ponto 08 e 13 estão na entrada e saída do labirinto, assim você vai visitar 4 
pontos de controle na área interna do labirinto: 

NO MAPA MAPA DO LABIRINTO 

  
Observe que não há espaço para desenhar o 
labirinto e nem inserir todos os controles na área do 
mapa, mas os pontos de controle 8 e 13 estão na 
entrada e saída do labirinto, isso significa que os 
controles 9, 10, 11 e 12 serão visitados por você 
conforme imagem à direita onde o desenho do 
labirinto estará representado em escala maior 
facilitando o seu entendimento. 

Ao lado externo da área do desenho do 
mapa estará disposto o desenho do 
labirinto. 
Obs: Este mapa estará desenhado à 
direita do seu mapa de competição na 
escala 1:1000, visando facilitar a 
visibilidade do percurso durante sua 
execução. 

- Tradicional: Área 35% em reflorestamento de eucalipto, 20% de mata nativa 
representada pelos símbolos 406, 408 e 410, pequenas áreas cultivadas e o restante atribui-se 
a áreas abertas símbolos 401.1, 403.0 Diversas formações de talvegues e espigões. Diversas 
trilhas em linhas irregulares e praticamente toda a área de floresta nativa e campo aberto é 



complementado pelos símbolos 210.1, 211.1 e 212.1 pedregoso. O mapa engloba a comunidade 
de São Luiz, respeitar o símbolo de área proibida. Área com considerável desnível. 

 
13 - TRANSPORTES 

- Deslocamentos por conta de cada participante; 
- Para as delegações que estiverem se deslocando de ônibus ou atletas de carro 

particular, que optarem pelo caminho Cascavel-Capanema, recomendamos planejar o seu tempo 
de deslocamento pela BR 163, no trecho Lindoeste até a ponte do Rio Iguaçu, pois a mesma 
está em obras, esse trecho corresponde aproximadamente a 60 Km de trafego lento. 

- O acesso ao percurso SPRINT é todo por rodovia asfaltada até o Porto Moisés Lupion, 
onde existe espaço para estacionamento inclusive para ônibus -  Do Porto Moisés Lupion até a 
Ilha do Sol, todos os atletas serão deslocados de barco, para tal deverão estar no Porto Moisés 
Lupion indicado no CROQUI, até as 14:15, impreterivelmente. Por questão de segurança 
todos devem vestir o colete salva vidas ao ocupar o barco e seguir as recomendações da equipe 
de transporte do Macuco Safari. 

- Todos os atletas e acompanhantes que pretendem deslocar-se para a Ilha do Sol, 
devem preencher a Ficha de Inscrição com os seguintes dados (Nome completo, data de 
nascimento e nr do RG ou Certidão de Nascimento), mesmo aqueles que optarem por se 
inscrever pelo site, para que a organização repasse em tempo esses dados ao MACUCO 
SAFARI que fará o transporte de barco até a Ilha do Sol, Imprimir e preencher em letra 
legível o TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCO e TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE 
IMAGEM, documentos exigidos pelo MACUCO SAFARI, para realizar o transporte, 
trazendo em mãos os referidos termos para serrem entregues na hora do embarque. 
Visando facilitar os trabalhos, sugere-se imprimir os termos numa mesma folha (frente e 
verso). 

- O acesso ao percurso TRADICIONAL é por rodovia asfaltada de boa qualidade; Acesso 
normal para ônibus.   
 
14- PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

- O Clube de Orientação de Cascavel adotará todas as medidas de segurança com 
balizamentos e indicações de possíveis áreas perigosas ou de áreas risco, bem como 
providenciar ambulância e encaminhamento para atendimento especializado em casos 
necessários; 

- Ao se inscrever o participante declara ter conhecimento do Regulamento do XXVI CIPO 
2019; 

- Todos os participantes têm ciência e assumem que são responsáveis por cumprir as 
indicações de segurança, e participam do evento por vontade própria tendo por obrigação 
proteger-se e portar-se de forma a evitar acidentes; 

- Recomenda-se que os atletas tenham sempre seguro para acidentes pessoais; 
- Ao inscrever-se no evento, o participante declara que possui instrução mínima adquirida 

por meio de Curso de Iniciação específico do esporte ou que tem domínio e conhecimento 
mínimo para participar da atividade; 

- O atleta menor de idade, deverá estar devidamente autorizado e acompanhado pelos 
pais ou responsáveis; 

- Estando inscritos, autorizam o uso de imagens obtidas no evento por meio de filmes, 
fotos ou qualquer outro tipo de gravação, para fins exclusivos de divulgação da Orientação junto 
aos órgãos de comunicações e imprensa em geral; 
 
15 – Anexos 
        FICHA DE INSCRIÇÃO; 
       TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCO; 
       TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM. 
 



 
16 – Croqui 
 
 Acantonamento – Escola Municipal Tancredo Neves, Rua Santa Catarina s/nº - Bairro 
São José Operário. 
 

OriSprint – Ilha do Sol e Percurso Tradicional na Comunidade de São Luiz; 
 
Assembleia da FPO, Jantar de Encerramento do CiPO e Premiação Final do 

Campeonato de OriSprint - ASSEMUCA – Associação dos servidores do Município de 
Capanema – Av Rio Grande do Sul, 532 – Bairro Santo Expedito.  
 
 
 
 

  

ASSINADO NO ORIGINAL 

HILÁRIO TEIXEIRA 
Diretor da Prova 

ASSINADO NO ORIGINAL 

LUCAS MAIKSUELL PERUCHI 
Árbitro 

PATROCÍNIO  APOIO 

 

  

 

 

 
 

 
 

 



 

 


