
CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE DOURADOS
Rua Camilo Ermelindo da Silva, nº 720, Centro, CEP 79 800 – 000, Dourados/MS

CNPJ 08.961.572/0001-49

1. Convite:
- O Clube de Orientação de Dourados (COD) tem a honra de convidá-lo para participar da 3ª 
Etapa do IX Campeonato Sul Mato Grossense de Orientação, que ocorrerá no dia 22 de agosto 
de 2010.

2. Organização:
- Clube Organizador: Clube de Orientação de Dourados (COD)
- Diretor da prova:  Gilberto Lobtchenko
- Diretor técnico: Jean Carlos Ramos de Oliveira
- Árbitro: Gilberto Lobtchenko
- Mapeador: Gilberto Lobtchenko e Jean Carlos Ramos de Oliveira
- Traçador dos percursos: Lobtchenko,  e Jean, (67) 3416-9418 ou (67) 8133-0691
- Apuração: Gilberto Lobtchenko e Julio Cesar Lobtchenko
- Partida: Ana Paula Aguero de Oliveira, Karina de Oliveira França e Wladimir
- Chegada: Fábio André Gaikoski e Elder Silva Soares
- Logística:  Fábio André Gaikoski
- Inscrições: Jean Carlos Ramos de Oliveira (cod.ms@hotmail.com)

3. Data e local da prova:
- 22 de agosto de 2010
− Local: FAZENDA PINDORAMA, RODOVIA 463 – Km 48 (SENTIDO DOURADOS-MS A 

PONTA PORÃ-MS). É AO LADO DA RODOVIA 463 e Terá um PRISMA GRANDE na entrada.

4. Categorias:
- Conforme o regulamento da FOMS  (www.foms.org.br).
- Anexo A

5. Terreno e Mapa:
-  MAPA INÉDITO,  confeccionado em julho e agosto de 2010, na escala  1:10.000 (PARA 

TODAS  AS  CATEGORIAS),  com  eqüidistância  de  2,5  metros  entre  as  curvas  de  nível, 
digitalizado no OCAD 9.4 e impresso em gráfica.

- O terreno é plano, 70% de Eucaliptos, 20% de Cerrado e 10% Mata Nativa e lavoura, várias 
trilhas e pequenas clareiras.

- Recomendamos que os atletas, amigos e familiares, se desejarem, levem CADEIRA.

6 .PREMIAÇÃO
Conforme regulamento da FOMS  (www.foms.org.br).
- Anexo B

http://www.foms.org.br/
http://www.foms.org.br/


7. Inscrições:
- As inscrições deverão ser encaminhadas até 15 de agosto   de 2010  , via FAX (67) 3421-5874 
ou  e-mail  (jeanorientador@yahoo.com.br) O  pagamento  da  inscrição  é  mediante 
depósito bancário em nome de ANA PAULA AGUERO DE OLIVEIRA, Banco 001, Banco do 
Brasil, Agência 0391-3, C/C nº 63 405-0, enviando cópia do recibo juntamente com a ficha de 
inscrição.

8. Alimentação:
− Será servido almoço no dia do evento no valor de R$ 10,00 por pessoa.
− Será vendido no local da competição bebida (água, refrigerante, cerveja......)

- As reservas devem ser feitas com a inscrição e o pagamento deve ser realizado no local da 
competição.

9. Inscrições: De acordo com Regulamento do CaSMOr - 2010

INSCRIÇÕES FILIADO NÃO FILIADO
ANUIDADE

(FOMS)
ATLETAS ACIMA DE 18 ANOS 

(inclusive)
R$ 10,00 R$ 20,00 R$ 10,00

ATLETAS ATÉ 17 ANOS (inclusive) E 
RECRUTAS

R$ 8,00 R$ 15,00 R$ 10,00

- após a data de inscrição: R$ 30,00 (Percurso Aberto – Nível B)
- no dia da competição serão realizadas inscrições para os que desejarem, no percurso Aberto, até 
às 8 horas.

10. Hospedagem:
- HTO: 3416-9400 ramal 9452
- HTS: 3426-7559

11. Programação:
- Domingo
- 08:30 – Abertura oficial do evento;
- 09:00 – Partida das categorias;
- 12:00 – Início do almoço;
- 14:00 – Início da premiação;
- 15:00 – Retorno das Delegações.

12. Informações:
JEAN: (67) 8133-0691 ou 3416 – 9418 (em horário de expediente)

Dourados, 27 de agosto de 2010.

CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE DOURADOS - COD

“ORIENTAÇÃO: O ESPORTE DA FAMÍLIA”

“ORIENTAÇÃO: UM ESPORTE PARA ESTUDANTES”

“ORIENTAÇÃO: O ESPORTE DA NATUREZA”

mailto:jeanorientador@yahoo.com.br


3ª Etapa do IX Campeonato Sul Mato Grossense de Orientação (IX CaSMOr/2010)
DOURADOS – MS – BRASIL

22 de agosto de 2010

FICHA DE INSCRIÇÃO 

e-mail do atleta para confirmação da inscrição: ___________________________________

Categori
a

Nº CBO (Se tiver) Clube NOME COMPLETO
Data de 

Nascimento

Comprovante de pagamento de inscrição: ____________________________________

TERMO DE RESPONSÁBILIDADE

Declaro que os atletas constantes desta ficha de inscrição gozam de boas condições de saúde para 
participarem do VIII CaSMOr/2009, e responsabilizo-me por qualquer incidente, dano pessoal ou 
material que por ventura venha acorrer durante a prova com todos os atletas acima mencionados e 
que todos são conhecedores das Regras Gerais de Orientação Pedestre (RGOP) e do Regulamento do 
CaSMOr/2009.

Declaro  ainda  que  os  atletas  menores  de  idade  estão  devidamente  autorizados  pelos  pais  ou 
responsáveis.

________________________- ______, ________ de ____________________ de 2010. 

______________________________
Assinatura do Responsável



ANEXO A
Artigo 6º - DAS CATEGORIAS

1. De acordo com as categorias das Regras Gerais de Orientação Pedestre (RGOP) da CBO, 
sendo observadas as seguintes particularidades:

Das Classes
          O IX CaSMOr/2010  será dividido nas seguintes classes: 
          Feminina - designada pela letra “D” (damas)
          Masculina - designada pela letra “H” (homens)

Grau de Dificuldade (observar o Anexo “E” das RGOP da CBO):
          “E”   -   ELITE 
          “A”  -   MUITO DIFÍCIL 
          “B”  -   DIFÍCIL 
          “N”  -   FÁCIL (Novatos/Iniciantes)
          “N1, N2 e N3” - ACOMPANHADOS

Categorias do VIII CaSMOr/2009

SEXO IDADE Grau de Dificuldade
D/H 10 Até dez anos N
D/H 12 Até doze anos N   B
D/H 14 Até quatorze anos N     B    A
D/H 16 Até dezesseis anos N // B // A // E
D/H 18 Até dezoito anos N // B // A // E
D/H 20 Até vinte anos N // B // A // E
D/H 21 QUALQUER IDADE N // B // A // E
D/H 35 Acima de 35 anos Completar até 31/12/2009 N // B // A
D/H 40 Acima de 40 anos Completar até 31/12/2009 N // B // A
D/H 45 Acima de 45 anos Completar até 31/12/2009 N  // B // A
D/H 50 Acima de 50 anos Completar até 31/12/2009 N  // B
D/H 65 Acima de 65 anos Completar até 31/12/2009 N  // B

DN1 – HN1

É até 10 anos (inclusive), o percurso é realizado 
acompanhado,  não  tem  horário  de  partida  (deve  ser 
00:00h na relação de partida),  não têm colocação,  não 
têm tempo de percurso e todos os atletas que concluírem 
o percurso devem ser chamados ao pódio e premiados 
com medalha de participação.

N

DN2 – HN2

É  de  11  a  14  anos,  o  percurso  é  realizado 
acompanhado,  não  tem  horário  de  partida  (deve  ser 
00:00h na relação de partida),  não têm colocação,  não 
têm tempo de percurso e todos os atletas que concluírem 
o percurso devem ser chamados ao pódio e premiados 
com medalha de participação.

N

DN3 – HN3

É  acima  de  15  anos,  o  percurso  é  realizado 
acompanhado,  não  tem  horário  de  partida  (deve  ser 
00:00h na relação de partida),  não têm colocação,  não 
têm tempo de percurso e todos os atletas que concluírem 
o percurso devem ser chamados ao pódio e premiados 
com medalha de participação.

N

ABERTO Qualquer idade N



ANEXO B

Artigo 7º - DA PREMIAÇÃO

1. A premiação em cada uma das etapas será de responsabilidade da entidade organizadora, ou se 
possível pela FOMS, porém a premiação geral do Campeonato é a cargo da FOMS, sendo observado o 
número mínimo de três e o máximo de cinco atletas premiados por categoria.

Exemplos: 01 (um) atleta inscrito: Medalha 1º Lugar;
02 (dois) atletas inscritos: Medalha 1ºe 2º Lugar;
03 (três) atletas inscritos: Medalha 1º, 2º e 3º Lugar;
05 (cinco) atletas inscritos: Medalha 1º, 2º e 3º Lugar; e
10 (dez) atletas inscritos ou mais: Troféu 1º Lugar e Medalha até o 5º Lugar.

Parágrafo único: Terá direito a premiação final do IX CaSMOr/2010, somente os atletas que 
disputarem mais de 50% das etapas, diretamente como competidor ou indiretamente como árbitro e/ou 
organizador).

2. Para as categorias com 09 (nove) ou menos atletas inscritos, a premiação ofertada poderá ser 
somente medalhas, para as demais categorias com um número superior a 10 (dez) atletas inscritos, a 
premiação do primeiro colocado será troféu.  Observando que o critério  utilizado para uma categoria 
deverá ser observado nas outras, com exceção das Categorias H21E e D21E que independente do número 
de inscritos deverá ter Troféu ao1º Colocado. Fica a critério do Clube Organizador da Etapa a oferta de 
um número maior de troféus, de medalhas ou de brindes por categoria.

3. O quantitativo da premiação do Campeonato deverá ser feito considerando a fidelidade dos 
atletas ao campeonato.

4. Especial atenção deve ser dada aos troféus oferecidos, devendo ser evitado o troféu tipo taça, 
"futebol" (a orientação é um esporte que prima por uma premiação exclusiva). 

5.  Para  as  categorias acompanhadas  (H/DN1.  H/DN2 e  H/DN3),  a  premiação  deverá  ser 
ofertada para todos os atletas que concluírem o percurso, para evitar a competição entre ambos e tendo 
em vista que a referida categoria  é de caráter  didático e a chamada para premiação poderá ser feita 
preferencialmente por ordem alfabética e não há a leitura dos tempos e nem colocação. A premiação 
desta  categoria  deverá  ser  feita  preferencialmente  pelos  pais  ou  responsáveis,  porém a  organização 
deverá ficar atenta para que nenhum atleta fique no pódio esperando a premiação. 

6. O modelo e o quantitativo por categoria da Premiação Geral do IX CaSMOr/2010, ficará a 
cargo do Fronteira Oeste Clube de Orientação (FOCO) e deverá estar à mostra na penúltima etapa do 
Campeonato, sendo os custos de sua confecção de responsabilidade da FOMS.
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