
 

III Campeonato Sul-Mato-Grossense de Orientação Sprint 

XVI Campeonato Sul-Mato-Grossense de Orientação 

2ª etapa: Campo Grande-MS – 15 e 16 de julho de 2017 

 
 

A Federação de Orientação de Mato Grosso do Sul (FOMS) em parceria com o Instituto de Meio 
Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) têm 
a honra de convidar V Sª para participar da 2ª etapa do III Campeonato Sul-Mato-Grossense de 
Orientação Sprint / XVI Campeonato Sul-Mato-Grossense de Orientação, que será realizado na cidade de 
Campo Grande-MS, nos dias 15 e 16 de julho de 2017, conforme programação a seguir: 
 
1. PROGRAMAÇÃO GERAL DO EVENTO 

Data Horário Local Atividade 

11/07/17 Até 23:00 Site da FOMS 
www.foms.esp.br 

Divulgação da relação de inscritos 

13/07/17 Até 23:00 Divulgação das ordens de partida 

15/07/17 

0800 - 1200 
Sede do Parque Estadual 

Matas do Segredo 
Recepção dos atletas no local de 

acantonamento 

13:30 
UFMS 

(estacionamento central) 

Abertura da Secretaria 

14:30 Abertura do evento 

15:00 Partida do percurso Sprint 

16/07/17 

08:00 

Parque Estadual Matas do 
Segredo 

Abertura da Secretaria 

08:30 Reunião técnica (p/ os atletas) 

09:00 Partida do percurso tradicional  

12:00 Almoço 

12:30 Premiação 2ª etapa CaSMOr 2017 

 

2. 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 administrativa Odilene Vaz de Moura odileneourodeofir@gmail.com 

Diretor de Arena Lúcio Brandão Leal brandaoorientador@yahoo.com.br 

Equipe de arena 

Eliceu Antônio Seibert 
Paulo Roberto Bernardo de Souza 

Ricardo Luciano de Menezes 
Jaqueline Junges Brandão 
Cibele Yumi Braga Nagata 

--------X-------X--------X--------X------- 

Mapas e 
traçados 

Sprint 
Valker Araújo dos Santos dirtecfoms@gmail.com 

Tradicional 

Montagem de percursos 
Edi Carlos Bernadino 

Mauricio Sousa Gomes de Oliveira 
Porfírio Benites 

--------X-------X--------X--------X------- 

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

Inscrições Dourival Calmon Ribeiro fomsfinanceiro@gmail.com 

http://www.foms.esp.br/
mailto:fomsfinanceiro@gmail.com
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3. CARACTERÍSTICAS DO CAMPO DE JOGO 

a. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (área do percurso Sprint) 

Quem pisa pela primeira vez no campus da UFMS de Campo Grande, certamente sente muita 
dificuldade em se localizar dentro do mesmo. Possuindo vários corredores, praças e bosques, a área da 
UFMS oferecerá aos atletas um “quebra-cabeça”, que exigirá concentração e leitura constante do mapa 
e sinalética, face as constantes mudanças de direção e dos inúmeros obstáculos e corredores existentes. 
 

 

- Mapa elaborado de acordo com a ISSOM 2007. 
- Terreno de relevo suave, praticamente plano, com 
desnível variando de 530 a 555 metros. 
- Escala: 1:4.000 
- Equidistância das curvas de nível: 2 metros 
- 40% do mapa utilizado na 4ª etapa do CaSMOr 
2016 e 60% do mapa, inédito, mapeado em abril e 
maio de 2017. 

 
CURIOSIDADE: O monumento símbolo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi 

projetado pelo arquiteto Caetano Fraccaroli, escultor e ex-professor da USP, a pedido de Armênio 
Iranick Arakelian, arquiteto da UFMS. Teve sua construção realizada em 1970, sendo batizado com o 
nome de Monumento à cidade universitária, mas ficou mais conhecido pelo apelido carinhoso de 
"paliteiro". 

 
A escultura é um relógio de luz que faz jogo de sombra, e possui uma simbologia por trás de suas 

formas. As 24 colunas horizontais nascendo da água, representam a vida, dando as pessoas que passam 
ao largo o sentido de movimento e expressam o dinamismo da juventude. As colunas orientadas para o 
alto (infinito) representam as aspirações sem limite dos jovens. Sua posição na entrada do campus de 
Campo Grande é estratégica para definir o compromisso da UFMS com a formação universitária. 

 
Em setembro de 2005, o "paliteiro", mediante aprovação do Conselho Municipal de Cultura, foi 

tombado como um patrimônio histórico e cultural de Campo Grande. 
 

b. Parque Estadual Matas do Segredo (área do percurso tradicional) 

 

O Parque Estadual Matas do Segredo (PEMS) é um remanescente de 
cerrado protegido dentro do perímetro urbano de Campo Grande. 
Criado em 2000, o PEMS protege em seus 177,88 hectares as 
inúmeras nascentes que formam o Córrego Segredo. Rodeado por 
bairros populosos, o Parque recebe a pressão do crescimento do 
município, no entanto, essa característica está sendo usada em seu 
favor, pois são poucas as áreas verdes que ainda restam em Campo 
Grande. No Parque, além da pesquisa científica, funciona o Projeto 
Florestinha, em parceria com a Polícia Militar Ambiental e a SETASS, 
que atende crianças em horário extraclasse, para desenvolver a 
consciência ambiental e a cidadania. Com atividades diversas, os 
meninos aprendem a importância da conservação e ainda auxiliam a 
gestão do Parque nas campanhas de conscientização da população do 
entorno. 
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- Mapa elaborado de acordo com a ISOM 2000. 
- Terreno de relevo suave, com desnível variando de 
620 a 685 metros. 
- Vegetação: 80% de vegetação tipo cerradão e mata 
nativa (406, 408 e 410), 5% de áreas abertas (401 e 
403) e 5% de áreas semiabertas (402 e 404). 
- Escalas: 1:7.500 e 1:10.000 
- Equidistância das curvas de nível: 5 metros 
- Mapa base produzido em 2015; mapeamento 
realizado de abril a junho de 2017. 

 
4. INSCRIÇÕES 

As inscrições poderão ser realizadas diretamente no site da FOMS, para os atletas filiados. Para os 
atletas não filiados, 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 da FOMS (www.foms.esp.br) e respectivo comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
Visando resguardar a organização do evento, o não envio da ficha de inscrição corretamente 
preenchida e comprovante acarretará a devolução das inscrições. 
 

Situação do Atleta 

Taxas de Inscrição 

1º prazo 
2 de julho de 2017 

2º prazo 
9 de julho de 2017 

Atletas que não possuem SI-Card (1) R$ 75,00 R$ 90,00 

Atletas que possuem SI-Card (2) R$ 70,00 R$ 85,00 

Categoria especial (3) 
(apenas para realização do percurso 

Sprint, nível INICIANTE; sem premiação) 
R$ 40,00 

 
OBSERVAÇÕES:  
(1) A taxa de aluguel do SI-Card já está inclusa no valor da inscrição. 
(2) O atleta que possui SI-Card deverá informar o número do Si-Card na ficha de inscrição. 
(3) Conforme nº 2 do artigo 3º do Regulamento do CaSMOr, poderão ser criadas Categorias Especiais 
para grupos específicos (escoteiros, alunos, etc) que participarão somente desta etapa, desde que não 
filiados a qualquer entidade de prática do desporto, após contato e acerto prévio com o Diretor Técnico 
da FOMS (VALKER - (67) 98213-9780), antes de efetuar as inscrições. 
 
- DESCONTO FAMÍLIA: Com o intuito de incentivar a participação da família orientista, o “Desconto 
Família” (Família = Pai e/ou mãe e filhos), terá os seguintes percentuais: 1ª inscrição (0% de desconto), 
2ª inscrição (0% de desconto), 3ª inscrição (50% de desconto), 4ª inscrição (25% de desconto) e a partir 
da 5ª inscrição (100% de desconto); e 

- DESCONTO LÍDER - O atleta que realizar sua inscrição e de mais 10 (dez) atletas, no mínimo, de forma 
centralizada, receberá 100% de desconto no valor de sua inscrição para a respectiva etapa (apenas para 
o responsável). Entende-se como “inscrição centralizada” o pagamento único e o preenchimento 
correto da ficha de inscrição, bem como o envio ao diretor financeiro da FOMS, sendo este atleta o 
responsável por todas as informações inerentes ao grupo de atletas que representa, durante a fase de 
processamento das inscrições. 
 

mailto:fomsfinanceiro@gmail
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As inscrições recebidas após as 23h 59min do dia 9 de julho de 2017 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. 
 
5. REGRAS E REGULAMENTOS 

- Conforme Regulamento do CaSMOr 2017, disponível no site da FOMS - www.foms.esp.br. 
 
6. CATEGORIAS 

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Orientação será disputado conforme a tabela de categorias 
abaixo, fins de distribuição dos atletas, de acordo com as RGOP 2017, o Regulamento de Competições 
da CBO e o Regulamento do CaSMOr 2017: 
 

HOMENS  DAMAS 

Categorias CaSMOr Categorias SisCBO  Categorias CaSMOr Categorias SisCBO 

H INFANTIL N H10N / H12N  D INFANTIL N D10N / D12N 

H INFANTIL B H12B  D INFANTIL B D12B 

H JUVENIL N H14N / H16N  D JUVENIL N D14N / D16N 

H JUVENIL B H14B / H16B  D JUVENIL B D14B / D16B 

H JUVENIL A H14A / H16A  D JUVENIL A D14A / D16A 

H JUVENIL E H16E  D JUVENIL E D16E 

H JÚNIOR N H18N / H20N  D JÚNIOR N D18N / D20N 

H JÚNIOR B H18B / H20B  D JÚNIOR B D18B / D20B 

H JÚNIOR A H18A / H20A  D JÚNIOR A D18A / D20A 

H JÚNIOR E H18E / H20E  D JÚNIOR E D18E / D20E 

H ADULTO N H21N  D ADULTO N D21N 

H ADULTO B H21B  D ADULTO B D21B 

H ADULTO A H21A  D ADULTO A D21A 

H ADULTO E H21E  D ADULTO E D21E 

H MASTER N H35N / H40N  D MASTER N D35N / D40N 

H MASTER B H35B / H40B  D MASTER B D35B / D40B 

H MASTER A H35A / H40A  D MASTER A D35A / D40A 

H SENIOR N H45N / H50N  D SENIOR N D45N / D50N 

H SENIOR B H45B / H50B  D SENIOR B D45B / D50B 

H SENIOR A H45A / H50A  D SENIOR A D45A / D50A 

H VETERANO N H55N e acima  D VETERANO N D55N e acima 

H VETERANO B H55B e acima  D VETERANO B D55B e acima 

H VETERANO A H55A e acima  D VETERANO A D55A e acima 

H VIP N H65N e acima  D VIP N D65N e acima 

H VIP B H65B e acima  D VIP B D65B e acima 

H VIP A H65A e acima  D VIP A D65A e acima 

HN1 HN1 (Até 10 anos)  DN1 DN1 (Até 10 anos) 

HN2 HN2 (10 a 14 anos)  DN2 DN2 (10 a 14 anos) 

HN3 HN3 (= ou > 15 anos)  DN3 DN3 (= ou > 15 anos) 

 

mailto:financeirocodac@gmail.com
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7. 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. 
 
8. UNIFORMES 

- Conforme RGOP 2017. 
 
9. PREMIAÇÃO 

- Conforme Regulamento do CaSMOr 2017, disponível no site da FOMS - www.foms.esp.br. 
- Visando agilizar a cerimônia de premiação, as categorias com apenas um atleta participante serão 

premiadas de uma vez só. 
 
10. HOSPEDAGEM 

- Será disponibilizada, gratuitamente, a sede do Parque Estadual Matas do Segredo para 
acantonamento dos atletas, desde que solicitado juntamente com a ficha de inscrição. 

- 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. 
 
11. ALIMENTAÇÃO 

- A organização do evento irá proporcionar um almoço a custo zero aos atletas participantes da 
etapa. Para acompanhantes, não inscritos no evento, o custo do almoço será de R$ 10,00 (dez reais).  

- Bebidas não estão incluídas. 
 

12. FOTOS DOS LOCAIS DE PROVA 

  
UFMS 

 

  
PEMS 

http://www.foms.esp.br/


(Continuação do Boletim 2 da 2ª etapa do CaSMOr 2017 .......................................................... Fl 6/7) 
 
13. 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. Na área do percurso tradicional, será disponibilizado local para banho. 
c. Pode haver incidência de carrapatos no local do percurso tradicional, comum nas áreas de 
cerrado em todo o estado. Por precaução, traga repelente contra este tipo de inseto. 
d. Croqui para os locais de prova: disponível no site da FOMS, em formato kmz (Google Earth). 
 

Campo Grande-MS, 5 de junho de 2017. 
 

 

 

__________________________ 
VALKER ARAÚJO DOS SANTOS 

Diretor da prova 
 

Organização: 

  

Apoio: 

  
 

  
IMASUL UFMS JLM LOCAÇÕES ORIENTISTAS MS PEMS 

 


