
   

   
 

XXVIII - Circuito Paranaense de Orientação 
2ª Etapa – 17 e 18 de julho de 2021 – Cascavel/PR 

 
XXV – Circuito Oeste Paranaense de Orientação 

3ª Etapa – 18 de julho de 2021 – Cascavel/PR 
 

BOLETIM 2 
 
1 - PROGRAMAÇÃO 

2ª Etapa 
OriSPRINT 2021 

17 de julho (sábado) 15h 
Centro Nacional de 

Treinamento de 
Atletismo  

2ª Etapa CIPO/ 
3ª Etapa COPO 

18 de julho (domingo) 09h 

Comunidade de Rio 
do Oeste – Distrito 
de Rio do Salto – 

Cascavel-PR 
 

Lista de inscritos disponível em: www.cobraclubedeorientacao.com,br; 

     www.fpo.esp.br. 
 

2 – ALIMENTAÇÃO 

      Para o dia 17 de julho no comércio de Cascavel; 

      Para o café da manhã de domingo dia 18 de julho, procurar a panificadora NOVA REAL, na 

rua Rio Grande do Sul, 735 – Centro, a partir das 6:45hs; 

      Para o dia 18 no domingo, haverá comercialização de pastel frito e bebidas, na 

Comunidade de Rio do Oeste, não aceita cartão de credito. 

 

3- HOSPEDAGEM 
a) Rede de hotéis de Cascavel 
b) Acantonamento No Alojamento do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo de 

Cascavel, mesmo local onde será o Percurso Sprint – Rua Amazônia s/nº – Bairro Fag, 

http://www.cobraclubedeorientacao.com,br/
http://www.fpo.esp.br/


será divulgado a localização nos grupos de WhatsApp na sexta feira que antecede 

o evento – Levar roupa de cama. 

c) Banho No dia 18 de julho o banho para os atletas será na Comunidade de Rio do Oeste, 

identificado no croqui, liberado para todos. 

 
4 - PREMIAÇÃO 
       - OriSPRINT – Medalha de participação para todos os atletas inscritos. 
       - CiPO – Medalha de participação para todos os atletas inscritos. 
 
 
5 - MAPA 
       - Sprint: No Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, é proibido pisar na pista de 
atletismo exceto no local balizado que conduz os atletas para o último ponto de controle e funil 
de chegada canalizando para a leitura do sicard. 

Escala do mapa: 1:2000 e 1:3000 com curvas de níveis equidistantes 2m. 
Não é permitido correr com chuteiras com travas de ferro. 
Haverá uma parte da prova em região de floresta suja, na qual é orientado a utilização de 

meias. 
É importante que o atleta não fique transitando pelas arquibancadas antes do seu 

percurso. 
O terreno é bastante íngreme. 

Todas as categorias Elite, H Adulto A, H Master A, H Senior A, H Veterano A, 
H Junior A. O último ponto do mapa 1 será o triângulo do mapa 2. Os dois 

mapas estarão na mesma folha A4 na escala 1:3000.  

  

 

A pista de atletismo estará no mapa como área proibida e com locais de 
passagem. O atleta deve respeitar e passar apenas pelos locais permitidos. 

Caso o atleta cruzar a área proibida, será desclassificado. 



 

 

O atleta deverá estudar a simbologia da ISSprOM 2019 e atentar-se a 
simbologia de túnel, como também a sua descrição. 

  

 
 
 

 



 

 
 
 
 
A área privada (símbolo 520) está 
representando as cadeiras da arquibancada 
onde não é permitido transpor. O atleta deve 
utilizar as escadas que estão marcadas no 
mapa com a cor cinza. 

 
 

 
      - Tradicional:  

Todos os atletas das categorias A, B, E e categorias H Adulto N e H Máster N, devem 
respeitar os locais no mapa identificados como ÁREA FORA DE PROVA, pois é onde há 
concentração de gado, devendo desbordar seguindo a direção que o percurso indica. 
 

 
 

 
 
6- PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
      - As localizações do Local de Alojamento e Percurso Sprint, café da manhã e Percurso 
Tradicional, serão divulgadas juntamente com a ordem de partida. 
 
            
7 – Croqui – Disponível no fim deste Boletim 
 
        - OriSprint/Acantonamento – Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, Rua 
Amazonia s/nº, Bairro FAG; 
 



       - CiPO Tradicional – Fazenda Liberali na Comunidade de Rio do Oeste – Distrito de Rio do 
Salto a 32 Km de Cascavel, localizada a 2 Km da PR 180 sentido Boa Vista da Aparecida no Km 
358.  

- O local de Partida X Chegada do percurso tradicional fica a 1,650m partindo do 
ponto de concentração na Comunidade de Rio do Oeste e deve ser realizado a pé pelos 
atletas, conforme identificado no croqui, podendo serem conduzidos de carro até próximo 
ao local, porém não existe local para estacionar, devendo retornar a comunidade.  
 
 

 

ASSINADO NO ORIGINAL 

GELSON LEANDRO KAUL 
Diretor do Evento 

ASSINADO NO ORIGINAL 

LUIZ ALBINO BROETTO JÚNIOR 
Árbitro 

  


