
2ª Etapa do VII Campeonato
Cidade Morena de 

Orientação
20 junho 2010

C O N V I T E  
O Governo de Mato Grosso do Sul e o Centro de Orientação e Desporto de Aventura de Campo Grande - 
CODAC  tem a honra em convidá-lo para participar da 2ª etapa do VII CiCMOr, Campeonato Cidade 
Morena de Orientação a ser realizado no dia 20 de JUNHO de 2010, conforme programação a seguir:

1.   PROGRAMAÇÃO
Data Horário Atividade Local

20 junho 10
(domingo)

até 08:00 Chegada das Delegações

Parque Jacques da Luz 
Moreninhas

Campo Grande-MS

08:30 Cerimônia de Abertura
09:00 Largada
11:00 Premiação
12:00 Encerramento

2.    INSCRIÇÕES
 As inscrições serão GRATUITAS e devem ser REALIZADAS ONLINE diretamente no SITE 

do CODAC, de acordo com as condições e os prazos a seguir:

Prazos CONDIÇÕES Estar em dias com a 
ANUIDADE do Clube

Não filiados ao Clube CODAC, porém 
partipantes da 1 Etapa do Corrente ano

até 
14 junho

Filiados ao 
Clube 
CODA

C

Menores de 19 anos
R$ 5,00 R$ 0,00

Maiores de 19 anos
R$ 10,00 R$ 0,00

Não Filiados 
ao Clube 
CODAC

Inscrição gratuita
nas Categorias Existentes na Pista Escola

O Campeonato Municipal é aberto a todos os orientistas e não orientistas, porém, devido nesta 2ª Etapa, 
estarmos organizando uma Pista Escola, o acesso ao Campeonato Municipal do corrente ano, ficará 
restrito apenas aos associados do Clube CODAC e demais atletas que já estar competindo no mesmo.
Após a data anteriormente citada, mediante o valor de R$ 10,00 para cobrir  despesas extras.

 Os valores correspondentes devem ser depositados no Banco do Brasil,  agência 3497-5, 
conta corrente 18.668-6, CODAC, enviando o comprovante do depósito pelo e-mail codac@ig.com.br.  
Só será efetivado a inscrição após efetuado o depósito.

 A Ficha de Inscrição ONLINE estará disponível no site do CODAC: www.codac.org.br.

 Ao solicitar suas inscrições, todos os atletas devem estar cientes da Regra 43 das RGOP da 
CBO, concordando plenamente com os termos descritos na Ficha de Inscrição. Os atletas menores de 
idade deverão estar devidamente autorizados pelos pais ou responsável.

3.   REGRAS
 A competição seguirá as Regras da IOF, as Regras Gerais de Orientação Pedestre (RGOP) da 

CBO e do Campeonato Municipal de orientação.

4.   CATEGORIAS
 TODAS AS CATEGORIAS De acordo com a Regra 21 das Regras Gerais de Orientação 

Pedestre (RGOP) da CBO e Art 6º do Regulamento do IX CasmOr/10.
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5.   APURAÇÃO E CONTROLE
 Será utilizado o sistema de apuração PICOTADOR para todas as categorias.

6.  MAPAS
 Inédito,  confeccionados  de  acordo  com  as  Especificações  Internacionais  para  Mapas  de 

Orientação (ISOM/2000), em junho de 2010.

7.  DESCRIÇÃO GERAL DO TERRENO DA COMPETIÇÃO
 O parque Jacques da Luz Filho, localizado no Bairro Moreninha,  é um espaço de corrita aberta 

e plana, cercado por cerca instransponível e transponível. A fazenda vizinha ao Parque é uma área 
de competição com diversos tipos de matas, poucas curvas de nível, muitas trilhas, abrange o lado 
sul e sudeste do parque.

9.  PREMIAÇÃO
  será observado o número mínimo de três e o máximo de cinco atletas premiados por categoria.
 Não haverá premiação por troféus.

10.  UNIFORME
 De acordo com a Regra 127 das RGOP da CBO e o artigo 12º do Regulamento do CamBOr, 

com a alteração realizada na última AGO da CBO (braços cobertos) e o número de filiação do atleta na 
CBO fixado na frente da camisa. Para maior segurança recomenda-se o uso de caneleiras.

11. COMISSÃO ORGANIZADORA
Detalhes no próximo adendo ao Boletim Informativo.

12. ÁREA EMBARGADA
 Parque Jacques da Luz

13.  HOSPEDAGEM / ALOJAMENTO OU ACONTONAMENTO
 Sugestão de Hospedagem

- A cidade de Campo Grande oferece muitas variedades de hospedagem e Pousada.

14.   TRANSPORTES
        Por conta do atleta;

        Haverá um ônibus cedido pela FUNDESPORTE, saindo do centro de Campo Grande-MS, 
no domingo dia 20, às 07:00 h da Praça Ary Coelho;

15. ALIMENTAÇÃO
 No local NÃO poderá realizar confecção de alimentos.
 No local NÃO haverá Almoço, devido o encerramento está previsto para o meio dia.
 Haverá venda de biscoitos, lanches, sucos e sorvete.

 “Orientação: um esporte para estudantes”
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