
   

   
 

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 DO EVENTO 
 
1 - PROGRAMAÇÃO 

Data Atividade Horário Local 

INSCRIÇÕES  
1º PRAZO 

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

PRAZO FINAL 
11 de julho (domingo) Até 20h 

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 
 

2 - INSCRIÇÕES 

2ª Etapa CiPO/2021 

3ª Etapa COPO/2021 

1º Prazo  

05/07 (Até às 20h) 

2º Prazo 

11/07 (Até às 20h) 

Sicard 

Próprio 

Alugar 

Sicard 

Sicard 

Próprio 

Alugar 

Sicard 

Filiado FPO – Titular 66,00 70,00 76,00 80,00 

Filiado FPO Dependente e atletas menores 

de 18 anos 
56,00 60,00 66,00 70,00 

Atleta não filiado (portaria 02/18 – CBO)  90,00 94,00 101,00 105,00 

Estudantes e PROFESP (Ver Parágrafo 2º 31,00 35,00 36,00 40,00 



Reg de taxas) 

Categorias HN1/2/3 e DN1/2/3, Categorias 

Especiais 
31,00 35,00 36,00 40,00 

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

valor da inscrição a Taxa Confederativa. 

Atletas com pendencias junto à CBO devem regularizar seu cadastro antes de realizar a 

inscrição através do e-mail secretáriogeral@cbo.esp.br  

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. 

2ª Etapa OriSPrint 2021 
1º Prazo – 05/07 

(Até às 20h) 

2º Prazo – 11/07 

(Até às 20h) 

Filiado FPO – Titular e Dependentes filiados 32,00 42,00 

Atleta não filiado (portaria 02/18 – CBO)  45,00 55,00 

Desconto estudante e PROFESP (Parágrafo 2º Art 

11)  
20,00 25,00 

Categorias HN1, HN2, HN3, DN1, DN2, DN3 e  
Categorias Especiais 

20,00 25,00 

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

     www.fpo.esp.br. 
 

3 – ALIMENTAÇÃO 

      Tendo em vista a atual situação de pandemia, a Comunidade de Rio do Oeste não 

poderá nos atender em relação ao almoço, assim fica a critério dos Clubes e atletas, 

buscar locais no caminho de volta para suas cidades de origem para almoçar, evitando 

assim possibilidades de aglomerar. 

 
 

4 - PAGAMENTOS 
a) Sócios do CCO, Clubes Participantes e Convidados: 

  Passo 1 –Efetuar o pagamento em: 

Banco: Banco do Brasil 

Agencia: 0531-2 

Conta: 206134-1 

CNPJ: 02.319.798/0001-64 (PIX) 

 

mailto:secretáriogeral@cbo.esp.br
http://www.cobraclubedeorientacao.com,br/
http://www.fpo.esp.br/


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

https://fpo.esp.br/evento/958 

         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 55 99628-0249 (Domingues) 

 
5- HOSPEDAGEM 

a) Rede de hotéis de Cascavel; 

b) Acantonamento mediante reserva no ato da inscrição devendo, no Alojamento 

do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo de Cascavel, mesmo local onde será o 

Percurso Sprint – Rua Amazônia s/nº – Bairro Fag, será divulgado a localização 

posteriormente – Levar material de acantonamento.  

c) Banho No dia 18 de julho o banho para os atletas não residentes em 

Cascavel será na Comunidade de Rio do Oeste, identificado no croqui, será controlado o 

efetivo de pessoas para a utilização do espaço de banho. 

 

6 – ARBITRAGEM DA ETAPA 

        - LUIZ ALBINO BROETTO JÚNIOR – COBRA 
 
7 - COMISSÃO ORGANIZADORA: 

COBRA CLUBE DE ORIENTAÇÃO 

Nome Função Contato 

Diretor do Evento 
 

Gelson Leandro Kaul gelsonkaul@gmail.com 

Diretor Técnico 
 

Valdir Tasca valdirtasca@yahoo.com.br 

Diretor Administrativo 
 

Leonardo Henrique B. Dondoni henrique.dondoni@gmail.com 

Tesouraria 
 

Ilson Luiz M. Domingues secretaria.cobra@gmail.com 

Secretaria/Recepção 
 

Eduardo Henrique Jacinto eduardojacinto1802@gmail.com 

Mapeador/Percursos 
 

Valdir Tasca valdirtasca@yahoo.com.br 

Controlador de Partida 
 

Eduardo Henrique Jacinto eduardojacinto1802@gmail.com 

Controlador de Chegada 
 

Eduardo Henrique Jacinto eduardojacinto1802@gmail.com 

Apuração Eletrônica 
 

Gelson Andrey Zago Togni gelsonandreyzagotogni@gmail.com 

Apoio de Saúde 
 

A definir - 

 
8 - REGRAS 

- Regras de Orientação Pedestre 2021 (ROP), www.cbo.org.br; 
- Regulamento XXVIII CiPO 2021, www.fpo.esp.br; 
- Regulamento OriSprint 2021, www.fpo.esp.br; 
- Regulamento XXV COPO 2021, www.cobraclubedeorientacao.com.br 
 

 

 

mailto:.cobra@gmail.com
mailto:valdirtasca@yahoo.com.br
http://www.cbo.org.br/
http://www.fpo.esp.br/
http://www.fpo.esp.br/
http://www.cobraclubedeorientacao.com.br/


9 - UNIFORMES 
- Conforme ROP – Regra 126: 
a)  Para o Percurso Tradicional é obrigatório pernas totalmente cobertas (calça ou 

similar); 
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 será fornecido pela 

organização e devem ser retirados na secretaria; 
d) Os atletas já filiados que se apresentarem sem número de identificação, deverão 

retirar número avulso na secretaria mediante o pagamento de R$ 1,00. 
 
10 - PREMIAÇÃO 

- OriSPRINT – Medalha de participação para todos os atletas inscritos. 
- CiPO – Medalhas de participação para as categorias Acompanhados e Infantil N e por 

classificação para as demais categorias, conforme o Regulamento XXVII CiPO 2021;  
 
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: No Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, com áreas representadas 
pelo símbolo 401 e pequenas áreas com o símbolo 406 e 403, este último combinado com o 
símbolo 409, com grandes construções que serão exploradas nos percursos oferecendo 
desafios de raciocínio para chegar até os pontos de controle. 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. 

 
- Tradicional: Área de pastagens representada com 85% pelo símbolo 401 e 403 e 15% 

de floresta nativa, representada pelos símbolos 406, 408 e 410, pequenas áreas cultivadas, o 
terreno apresenta desnível considerável com formações de vários talvegues e espigões, áreas 
pedregosas e região de pedras grandes com córregos transponíveis. Existe 3 linhas de Energia 
de Alta Tensão que cortam o mapa no sentido Norte/Sul. O mapa engloba poucas 
propriedades particulares, respeitar o símbolo de área privada/proibida.  

 
 

13 - TRANSPORTES 
- Deslocamentos por conta de cada participante; 
- O acesso ao percurso Tradicional é pela PR 180, Km 358, Comunidade de Rio do 

Oeste - Distrito de Rio do Salto – Cascavel, sentido Boa Vista da Aparecida; Acesso normal 
para ônibus.  Alertar para o perigo no acesso secundário do Km 358 com ponte e curva na 
rodovia identificado no croqui; 
 
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 XXVIII 
CiPO 2021; 



- 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 – 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.  

- 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.  
 
 

 

ASSINADO NO ORIGINAL 

GELSON LEANDRO KAUL 
Diretor do Evento 

ASSINADO NO ORIGINAL 

LUIZ ALBINO BROETTO JÚNIOR 
Árbitro 

  


