
 4ª etapa do II Campeonato Sul-Mato-Grossense de Orientação Sprint 

3ª etapa do XV Campeonato Sul-Mato-Grossense de Orientação 

Campo Grande-MS – 12 e 13 de novembro de 2016 

 
 

A Federação de Orientação de Mato Grosso do Sul (FOMS) têm a honra de convidar V. Sª para 
participar da 4ª etapa do II Campeonato Sul-Mato-Grossense de Orientação Sprint e 3ª etapa do XV 
Campeonato Sul-Mato-Grossense de Orientação, eventos de encerramento do calendário estadual 
2016, que serão realizados na cidade de Campo Grande-MS, nos dias 12 e 13 de novembro de 2016, 
conforme programação a seguir: 
 
1. PROGRAMAÇÃO GERAL DO EVENTO 

Data Horário Atividade Local 

10/11/16 
5ª feira 

Até 23:00 
Divulgação da relação de inscritos e ordem 
de partida 

Site do CODAC 
www.codac.org.br 

12/11/16 
(sábado) 

14:00 Abertura da Secretaria 

UFMS 
(ver croqui) 

15:00 Abertura do evento 

15:30 Partida do II CasMOr Sprint 

17:00 Premiação 4ª etapa CaSMOr Sprint 

13/11/16 
(domingo) 

08:00 Abertura da Secretaria 

Fazenda da Esperança 
(ver croqui) 

08:30 Reunião técnica (p/ os atletas) 

09:00 Partida XV CaSMOr (em massa) 

12:30 Premiação 3ª etapa CaSMOr 

Após a premiação 
da etapa 

Premiação final II CaSMOr Sprint/XV 
CaSMOr 

 

2. FAZENDA DA ESPERANÇA 

“Fundada pelo Frei Hans e Nelson Giovanelli dos Santos, há quase 30 anos em Guaratinguetá (SP), 
a Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica de recuperação de dependentes químicos 
que oferece tratamento baseado no tripé convivência, trabalho e espiritualidade. 

Atualmente, 92 unidades da fazenda estão espalhadas pelo mundo. Só no Brasil são 72. Mais de 
três mil pessoas são tratadas em todas as unidades da comunidade. Em Campo Grande, desde 2011, 
existe a Fazenda da Esperança Nossa Senhora da Abadia, que é voltada para o tratamento de 
mulheres dependentes químicas.  

A Fazenda da Esperança possui uma padaria, que foi construída com recursos provenientes das 
condenações e administrado pela Central de Penas Alternativas – CEPA, cujo investimento foi de 175 
mil reais, liberados pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, que irá produzir renda e recuperação 
de dependentes químicos. 

A Fazenda da Esperança Nossa Senhora da Abadia está localizada na Rodovia MS 010 (depois da 
UCDB em direção a Rochedinho), Km 02, 1.500 metros à esquerda.” 

Com o intuito de colaborar com o trabalho desenvolvido pela Fazenda da Esperança, solicitamos a 
colaboração dos atletas que participarão da etapa, por meio da doação de 1 kg de açúcar ou farinha 
de trigo, que serão entregues na cerimônia de premiação para a coordenação do projeto. 
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3. COMISSÃO ORGANIZADORA 

FUNÇÃO RESPONSÁVEL E-mail 

Diretor da Prova Valker Araújo dos Santos dirtecfoms@gmail.com 

Diretor Técnico Edi Carlos Bernadino edicarlosmapa@gmail.com 

Diretora de Logística e 
Hospedagem 

Fernando Luiz Pacheco da Costa fernando.pqdtrj@gmail.com 

Mapeamento 
Sprint Valker Araújo dos Santos dirtecfoms@gmail.com 

Tradicional Herivelto Batista de Santana sgtherisantana@gmail.com 

Traçado e montagem de 
percursos 

Edi Carlos Bernadino edicarlosmap@hotmail.com 

Valker Araújo dos Santos dirtecfoms@gmail.com 

Inscrições Dourival Calmon Ribeiro fomsfinanceiro@gmail.com 

Equipe de Partida 

Maurício Souza Gomes de Oliveira - 

Paulo Roberto Bernardo de Souza - 

Eliceu Antônio Seibert - 

Chegada e Apuração Renan Echeverria Matida renanmatida@yahoo.com.br 

Equipe de Premiação 
Odilene Vaz de Moura P. da Costa 

federacaoorientacaoms@gmail.co
m 

Maurício Souza Gomes de Oliveira - 

 

4. SEGURO CONTRA ACIDENTES (CARTÃO CBO) 

A CBO assinou um contrato de seguro de vida coletivo para os seus atletas, visando visa atender a 
uma grande parcela de filiados que não possuem cobertura para acidentes pessoais e atendimento 
médico/odontológico, aliviando as federações e clubes que eventualmente oferecem tal benefício 
em seus eventos. 

A corretora Magicel, de Curitiba-PR, é a empresa responsável  pelo gerenciamento junto à 
seguradora Starr. Os valores cobertos são de R$ 8.000,00 para invalidez/morte e de R$ 2.500,00 para 
atendimento médico/odontológico. Para o atendimento médico/odontológico, o interessado é 
atendido, paga as despesas e depois é ressarcido pela seguradora. Os detalhes estarão na apólice, 
que será disponibilizada no site da CBO oportunamente. E, melhor ainda, o seguro é válido também 
para a sua vida cotidiana e não apenas nos eventos de orientação. 

Todos os filiados que pagaram a anuidade em 2016 (ou se filiaram em 2016) estarão cobertos de 
20 de setembro 2016 a 30 de novembro de 2017. Atletas inadimplentes com a anuidade de 2016 não 
foram contemplados, até que regularizem as suas situações.  Para os inadimplentes que se colocarem 
em dia, ou pessoas que se filiarem, depois do dia 9 de setembro de 2016, a CBO fará novas inserções 
todos os meses. Desta forma, aqueles que pagarem a sua anuidade ou se filiarem terão o benefício 
garantido a partir do momento que a CBO confirmar o pagamento e enviar a documentação para a 
corretora. 

Assim sendo, todos os cartões do seguro CBO serão entregues, por ocasião da etapa final do 
CaSMOr, antes da cerimônia de premiação. 
 

5. INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser solicitadas diretamente a FOMS via e-mail: fomsfinanceiro@gmail.com, 
mediante envio da ficha de inscrição corretamente preenchida, disponível no site do CODAC 
(www.codac.org.br) e respectivo comprovante de pagamento das taxas de inscrição e anuidade 
FOMS. Visando resguardar a organização do evento, o não envio da ficha de inscrição 
corretamente preenchida e comprovantes acarretará a devolução das inscrições. 

mailto:fomsfinanceiro@gmail
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Descrição 

Datas e valores 

1º prazo 
Até 2359h de 30/10/16 

2º prazo 
Até 2359h de 05/11/16 

Sprint Tradicional Sprint Tradicional 

Atletas Filiados e Convidados (que não 
possuem SI-Card) 

R$ 20,00 R$ 40,00 R$ 30,00 R$ 50,00 

Atletas Filiados e Convidados (que possuem 
SI-Card) 

R$ 16,00 R$ 36,00 R$ 26,00 R$ 46,00 

Alunos de Instituições de Ensino Civis e 
Militares (CMCG, NPOR, CFR e CFS) e Grupo 
de Escoteiros/Desbravadores (1) 

R$ 40,00 
A inscrição deverá ser feita de forma centralizada pela 

entidade ou responsável designado por ela. 

OBSERVAÇÃO:  
(1) Valor único, válido para as 2 competições, visando difundir o desporto para o meio estudantil, civil 
e militar, desde que não filiado a qualquer entidade do desporto Orientação (apenas para iniciantes). 
 (2) As inscrições recebidas após as 23h 59min do dia 5 de novembro de 2016 serão rejeitadas, sendo 
devolvidas ao remetente. 
 

Todos os valores correspondentes devem ser depositados no BANCO DO BRASIL, Agência 4350-8, 
CC 5903-X, em favor da FOMS. O recibo de depósito/transferência deve ser enviado acompanhado da 
Ficha de Inscrição para o e-mail fomsfinanceiro@gmail.com, sendo efetivada após a confirmação do 
pagamento. Em hipótese alguma os valores depositados serão devolvidos, pelo motivo de ser 
utilizado nos investimentos necessários para o atleta participar. 

 
6. REGRAS E REGULAMENTOS 

Conforme regulamentos do II CaSMOr Sprint e XV CaSMOr, disponíveis no site do CODAC. 
 

7. INFORMAÇÕES TÉCNICAS (MAPAS E PERCURSOS) 

a. 4ª etapa do II CaSMOr Sprint 

 

- Mapa confeccionado conforme a ISSOM 2007.  

- Escala: 1:4.000 

- Equidistância das curvas de nível: 2 metros 

- Terreno de relevo suave, praticamente plano, com altitude 
variando entre 531 a 555 metros. 

 
b. 3ª etapa do XV CaSMOr 

 

- Mapa confeccionado conforme a ISOM 2000.  

- Escalas: 1:7.500 e 1:10.000 

- Equidistância das curvas de nível: 5 metros 

- Terreno de relevo suave, levemente ondulado, com altitude 
variando entre 595 a 655 metros. 

- Vegetação: 40 % de mata nativa e de galerias (406, 408 e 410), 
30% de áreas semiabertas (403 e 404) e 30% de áreas abertas (401 
e 402) 

 

mailto:financeirocodac@gmail.com
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8. CATEGORIAS 

a. XV CaSMOr – Conforme RGOP 2016. 
 
b.  II CaSMOr Sprint - Conforme regulamento, que abrange as categorias a seguir: 

 
 

Categorias 
Graus de 

Dificuldade 

 

Faixas etárias 
 

Modalidade 

Infantil N até 12 anos 

Todas as categorias 

serão distintas entre 

Homens (H) 

e 

Damas (D) 

Juvenil 
N
A 

13 a 16 anos 

Júnior 
N 
A 

17 a 20 anos 

Adulto 
N 
A 
E 

21 a 34 anos 

Máster 
N 
A 

35 a 44 anos 

Sênior N 
A 

45 a 54 anos 

Veterano 
N 
A 

55 a 64 anos 

Grand Veterano 

 

N 
A 

acima de 65 anos 

 

9. APURAÇÃO 

Será utilizado o sistema de apuração eletrônico Sport Ident. Em caso de dano ou extravio do SI 
Card, o atleta deverá indenizar a FOMS, com o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), equivalente ao 
custo da aquisição em euros. 
 

10. UNIFORMES 

- Conforme RGOP 2016. 
- Os atletas poderão usar calção e camiseta cavada para o percurso Sprint. 

 

11. PREMIAÇÃO 

- Conforme regulamentos do II CaSMOr Sprint e XV CaSMOr, disponíveis no site do CODAC. 
- Para a premiação final do II CaSMOr Sprint e XV CaSMOr, somente concorrerão os atletas em dia 

com a anuidade FOMS. 
 

12. HOSPEDAGEM 

- A Cidade de Campo Grande dispõe de uma vasta rede de hotéis e pousadas. 
- Atletas militares poderão obter hospedagem, mediante contato com as OM hospedeiras da 

guarnição de Campo Grande, sendo que a FOMS não intermediará tais contatos. 
- Foi disponibilizado, gratuitamente, o ginásio do Círculo Militar de Campo Grande, localizado na 

Avenida Afonso Pena, Nr 107, Amambaí, para acantonamento dos atletas, conforme a seguir: 
Disponibilidade: a partir das 1800h de 12 de novembro de 2016. 
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Contato: Cap QAO R1 Solano – (67) 99975-8069 
 

13. ALIMENTAÇÃO 

No dia 13 de novembro (domingo), será comercializado almoço no local do evento. Também 
serão comercializadas bebidas em geral, exceto alcoólicas. 

- Cardápio: espetinho de carne/frango, arroz, mandioca, vinagrete e farofa. 
- Valor: R$ 15,00 (quinze reais) 
- Interessados, favor informar juntamente com a inscrição uma previsão de efetivo. 

 

14. TRANSPORTES 

- Por conta dos atletas. 
 

15. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

a. Distância aproximada das principais cidades do Mato Grosso do Sul: 
- 70,6 km de Sidrolândia; 
- 225 km de Dourados; 
- 310 km de Bela Vista; 
- 350 km de Três Lagoas; e 
- 400 km de Corumbá. 

 
b. Os atletas deverão conduzir suas cadeiras e banquinhos, pois não há assentos disponíveis nos 

locais de prova; 
c. Na área do percurso tradicional, será disponibilizado local para banho. 
d. Croqui para o local da prova: Será disponibilizado no boletim 3, até dia 5 de novembro. 

 
 

Campo Grande-MS, 21 de outubro de 2016. 
 
 

__________________________ 
VALKER ARAÚJO DOS SANTOS 

Diretor da Prova 
 

Apoio: 
 

 

 

   

 
 
 


