XII
CAMPEONATO
PARAIBANO DE
ORIENTAÇÃO

III ETAPA - 20 de maio de 2018

BOLETIM I
Realização:

Organização:

Apoio:

Boletim Informativo Nº 1

A Federação de Orientação da Paraíba e o Clube de Orientação do Extremo Leste (CORELE)
têm a honra de convidá-los para a 3ª etapa do Campeonato Paraibano de Orientação de 2018.

1.

PROGRAMA GERAL DO EVENTO

Data
20 Maio
2018
Domingo
2.

Horário
07:00 h
08:00 h
09:00 h

Atividade
Entrega do SIcard
Cerimônia de abertura
Início das partidas

Local
Secretaria do evento
Arena do evento
Área de partida

LOCAL DO EVENTO

- O evento acontecerá na comunidade de Forte Velho no município de Santa Rita, estado da
Paraíba.
3.

ARBITRAGEM DO EVENTO
- Arbitro FOP: Cezar Mario Rech, Fone: 83-9 9844-8342 (Tim); e
e-mail: sgtrech@gmail.com

4.

COMISSÃO ORGANIZADORA

Função
Diretor do Evento
Diretor Técnico
Diretor de Arena
Diretor de Partida
Diretor de Chegada
Diretor de Logística
Diretor Administrativo
Tesouraria
Mapeador
Traçador de Percursos
Secretaria

Nome
Suênia Miliano
Renato Cavalcanti Ferreira
Wilson Leitão
Odélcio Busarello
Carlos Alberto
Lindenberg Lacerda
Alesandra Lima
Carlos Henrique
Waldson Estrela
Waldson Estrela
Suelanny Cristina

Contato
83-9 8807-7566 (Oi)
21-9 6919-7717 (Tim)
83-9 9988-7477 (Tim)
92-9 205-3576 (Vivo)
83-9 9673-2197 (Tim)
83-9 8819-6958 (Oi)
83-9 8601-2747 (Oi)
83-9-8606-5116 (Oi)
83-9 8645-4569 (Oi)
83-9 8645-4569 (Oi)
83-9 8759-4301 (Oi)

5.

INSCRIÇÕES

5.1 - Valores e períodos das inscrições
- As inscrições dos atletas devem ser realizadas no Sistema da FOP Integrado ao Sistema
CBO no evento correspondente a etapa, através do link: https://www.fop.org.br/evento/369.
Datas Limites / Valores
Descrição
Percurso Longo – individual + Sicard
Alugado
Percurso Longo – individual + Sicard
Próprio
Plano Familiar - 1º dependente + Sicard
Alugado
Plano Familiar - 1º dependente + Sicard
Próprio
Plano Familiar - 2º dependente + Sicard
Alugado
Plano Familiar - 2º dependente + Sicard
Próprio

Aberto
Após o dia 07

05 Mar 18

05 Abr 18

07 Maio 18

57,00

62,00

67,00

72,00

52,00

57,00

62,00

67,00

52,00

57,00

62,00

67,00

47,00

52,00

57,00

62,00

47,00

52,00

57,00

62,00

42,00

47,00

52,00

57,00

- Os valores de inscrição devem ser depositados na conta da FOP:
- Favorecido: Federação de Orientação da Paraíba
- Banco: 001 - Branco do Brasil
- Agência: 3501-7
- Conta Corrente: 40.150-1
- CNPJ: 13.189.836/0001-28
- Informar na inscrição ON-LINE o número do envelope em caso de depósito ou qualquer
outra informação que facilite a identificação do pagamento.
- Qualquer problema com inscrições deverá tratado através do e-mail: secretaria@fop.org.br.
- As inscrições recebidas após as 23h 59min do dia 07 de maio de 2018, serão efetivadas
apenas como categoria Aberto.
- Em caso de extravio do SiCard, será cobrado do atleta o valor de R$ 210,00
- A relação de inscritos e as ordens de partida serão divulgadas no site da FOP - Federação
de Orientação da Paraíba (https://www.fop.org.br/).
- Poderá haver devolução de valores, por solicitação do atleta através do E-mail
secretaria@fop.org.br, conforme abaixo:
Prazo

Percentual devolvido

Até 20 Mar 18

90% do valor pago

Até 20 Abr 18

50% do valor pago

Até 05 Maio 18

25% do valor pago

Após 05 Maio 18, não haverá devolução de valores.

5.2. Procedimento para inscrições
- Acesse: www.fop.org.br;
- Vá até o banner do evento na página principal;
- Clique sobre o banner e depois em “Inscrições – Abertas (clique aqui!)”
- Faça o seu login com e-mail, CPF ou login + senha;
- Se você não sabe sua senha, clique em “recuperar senha”. Um e-mail é enviado
automaticamente para o endereço de e-mail cadastrado no sistema CBO. Se você não receber o email em alguns minutos, entre em contato com a CBO, pois é provável que o e-mail cadastrado esteja
incorreto ou está desatualizado.
- Sem login não é possível efetuar a inscrição.
- Após acessar o sistema, digite o seu número CBO e siga as orientações. Você precisará
estar de posse do comprovante de depósito da taxa de inscrição, pois ele deve ser enviado com a
inscrição para comprovação.

5.3. Observações sobre as inscrições
- O sistema de inscrições integrado da CBO acompanha o fuso horário de Brasília.
- Portanto todos os prazos de inscrições explícitos neste boletim encerram-se as 23:59:59
Horário de Brasília.
- Valores referentes à anuidade da CBO devem ser depositados na conta abaixo, conforme
Regimento de Taxas da CBO e o comprovante enviado para o secretário da CBO, e-mail:
secretario.cbo@gmail.com
Favorecido: Confederação Brasileira de Orientação
Banco: 001 – Branco do Brasil
Agencia: 3476-2
Conta Corrente: 26.657-4
CNPJ: 03.071.250/0001-00
- Atletas inscritos no último prazo, participarão no percurso aberto, sem pontuação
individual e para o clube. Também estarão sujeitos a disponibilidade da organização relativo a
logística e a horários de partida determinados pelo diretor de partida e/ou o árbitro do evento.
- Os valores devem ser depositados/transferidos para a Federação de Orientação da Paraíba,
não sendo validados depósitos/transferências parciais e/ou sem vinculação a respectiva inscrição.
- O canal único de inscrição é através do sistema virtual disponível no site www.fop.org.br
antes do término dos prazos descritos neste boletim.
- Para participantes que ainda não dispõem do número de cadastro na CBO de forma
permanente e que atendem as especificações necessárias, deverão realizar o cadastro temporário no
site https://www.cbo.org.br/cadastroRapido para validar suas inscrições.
- Todo o detalhamento do tocante aos valores e benefícios se encontra no Regimento de
Taxas da FOP.

6.

REGRAS E REGULAMENTOS

A competição seguirá as Regras de Orientação da IOF, as Regras Gerais de Orientação
Pedestre da CBO (RGOP/CBO) e o Regulamento do XII Campeonato Paraibano de Orientação - CPO
2018, disponíveis no site da FOP - Federação de Orientação da Paraíba (https://www.fop.org.br/).

7.

CATEGORIAS

Todas as categorias previstas no Art. 4 do Regulamento do XII Campeonato Paraibano de
Orientação - CPO 2018.

8.

MAPAS

Os mapas foram confeccionados de acordo com as Especificações Internacionais para Mapas
de Orientação (ISOM/2017).

9.

ÁREAS EMBARGADAS
Toda a região da comunidade de Forte Velho no município de Santa Rita-PB.

A partir da publicação deste Boletim, fica proibido a realização de treino e/ou competição
de Orientação na área embargada para o evento.

10.

INFORMAÇÕES GERAIS

Todas as informações pertinentes ao evento serão disponibilizadas no site da FOP Federação de Orientação da Paraíba (https://www.fop.org.br/), divulgadas nas redes sociais e em
informativos sempre que possível

a.

Contatos sobre o evento

Pelo telefone (83)98645-4569 (Estrela), (83)98807-7566 (Suênia) ou por email:
corelepioneiro@gmail.com. e secretaria@fop.org.br

b.

Forte Velho

Forte Velho é um distrito do município de Santa Rita, no estado brasileiro da Paraíba,
composto das comunidades de Forte Velho (sede), Ribeira, Capimaçu e Tambauzinho. Em 2006, sua
população total era de 1.005 pessoas. Originalmente coberta de florestas de Mata Atlântica, a região
sofreu com a derrubada de sua cobertura vegetal em virtude de séculos de povoamento e uso da terra
para a agricultura, principalmente plantações de cana-de-açúcar, frutas e mandioca.
A região é acessível por ônibus - que sai da cidade de Santa Rita, passando por
Livramento; por barco, a partir da Praia do Jacaré, Cabedelo (contornando a Ilha da Restinga e Stuart;
ou ainda por veículo.

A comunidade fica a 40 minutos de Santa Rita, sede do município, e no percurso passase pelo distrito de Livramento e pelos povoados de Utinga, Aterro, Babelândia e Ribeira, pela PB011.

João Pessoa, PB, 15 de fevereiro de 2018.

Suênia Miliano da Cruz
Diretora do Evento

Cezar Mario Rech
Árbitro da FOP

