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1. PROGRAMAÇÃO 
Data Atividade Horário Local 

INSCRIÇÕES  
1º PRAZO 

11 de outubro (segunda-feira) Até 20h 

Site FPO 
INSCRIÇÕES - 
PRAZO FINAL 

17 de outubro (domingo) Até 20h 

5ª Etapa OriSPRINT 
2021 

23 de outubro (sábado) 15h 
Refúgio Biológico 

Bela Vista 
5ª Etapa CIPO/ 
5ª Etapa COPO 

24 de outubro (domingo) 0930h 
Maralúcia, 

Medianeira. 
 

2. INSCRIÇÕES 

5ª Etapa CiPO/2021 

5ª Etapa COPO/2021 

1º Prazo  

11/10 (Até às 20h) 

2º Prazo 

17/10 (Até às 20h) 

Sicard 

Próprio 

Alugar 

Sicard 

Sicard 

Próprio 

Alugar 

Sicard 

Filiado FPO – Titular 66,00 70,00 76,00 80,00 

Filiado FPO Dependente e atletas menores de 18 

anos 
56,00 60,00 66,00 70,00 

Atleta não filiado (portaria 02/18 – CBO)  90,00 94,00 101,00 105,00 

Estudantes e PROFESP (Ver Parágrafo 2º Reg 

de taxas) 
31,00 35,00 36,00 40,00 

Categorias HN1/2/3 e DN1/2/3, Categorias 

Especiais 
31,00 35,00 36,00 40,00 

Conforme definido em Regimento de Taxas da CBO votado em Assembleia, já consta do valor da 

inscrição a Taxa Confederativa. 

Atletas com pendências junto à CBO devem regularizar seu cadastro antes de realizar a inscrição 

através do e-mail secretáriogeral@cbo.esp.br  

Conforme Regimento de taxas da FPO, estando inscrito o Titular, o primeiro e segundo 

dependentes pagam o valor “Filiado FPO Dependente”. Os demais dependentes (3º, 4º etc.) pagam o 

valor FPO Dependente R$ 45,00 por dependente no primeiro prazo e R$ 55,00 para o segundo prazo. 

5ª Etapa OriSPrint 2021 
1º Prazo – 11/10 

(Até às 20h) 

2º Prazo – 17/10 

(Até às 20h) 

Filiado FPO – Titular e Dependentes filiados 32,00 42,00 

Atleta não filiado (portaria 02/18 – CBO)  45,00 55,00 

Desconto estudante e PROFESP (Parágrafo 2º Art 11)  20,00 25,00 

Categorias HN1, HN2, HN3, DN1, DN2, DN3 e  
Categorias Especiais 

20,00 25,00 

Lista de inscritos disponível em: https://coci.foz.br/; www.fpo.esp.br. 



3. ALIMENTAÇÃO 
 
      No domingo será servido um risoto na comunidade de Mara Lúcia, Medianeira-PR com os seguintes 

valores, a serem pagos no momento da inscrição: 

Crianças (até 12 anos): R$ 15,00 

Adultos: R$ 25,00 

 

4. PAGAMENTOS 

a. Sócios do COCI, Clubes Participantes e Convidados: 
  Passo 1 – Efetuar o pagamento, preferencialmente por PIX – CPF 049.167.309-41 ou em: 
 

Banco: Santander 

Agencia: 3601 

Conta: 10853485 

Nome de: CAROLINE HENN  

CPF: 049.167.309-41 (PIX) 

 

         Passo 2 – Efetuar a inscrição conforme os prazos, no canal abaixo:     

https://fpo.esp.br/evento/988 

         Passo 3 – Convidados primeiramente se cadastrar no site, para após realizarem suas 

inscrições. 

  Passo 4 – Acompanhe as listas de divulgação.  

  - Ocorrendo qualquer problema com inscrições, ou dúvidas encaminhar e-mail para 

financeiro@coci.foz.br ou pelo Whatsapp 45 99919-3452 (Caroline Henn) 

 

5. HOSPEDAGEM 
a. Rede de hotéis de Foz do Iguaçu; 
b. Não haverá acantonamento devido as restrições da pandemia da COVID-19. 
c. Banho: No dia 24 de outubro, haverá local para banho. 

 
6. ARBITRAGEM DA ETAPA 

 

a. ILSON LUIZ MENDONÇA DOMINGUES – Árbitro – Registro nº 548/13006 

 

 

 

 

 

 



7. COMISSÃO ORGANIZADORA 
 
 
 
 
 
 

CLUBE DE ORIENTAÇÃO CATARATAS DO IGUAÇU 

Função  Nome 

Diretora do Evento 
 

CARMEM ROMAGNA DE LIMA 

Diretor Técnico 
 

GABRIEL LUIZ GAIESKI BORELLA 

Diretor Administrativo 
 

LUIZ BORELLA 

Tesouraria 
 

CAROLINE HENN 

Secretaria/Recepção 
 

CAROLINE HENN 

Mapeador OriSPRINT 
 

LUIZ BORELLA/LUCAS M. PERUCHI 

Mapeador CiPO/COPO 
 

VALDIR TASCA 

Controlador de Partida 
 

GAIA ROMAGNA DE LIMA 

Controlador de Chegada 
 

CLODOALDO PIRES FERREIRA 

Apuração Eletrônica 
 

GELSON ANDREY ZAGO TOGNI 

Apoio de Saúde 
 

A definir 

 

 

8. REGRAS 
a. - Regras de Orientação Pedestre 2021 (ROP): www.cbo.org.br; 
b. - Regulamento XXVIII CiPO 2021: www.fpo.esp.br; 
c. - Regulamento OriSPRINT 2021: www.fpo.esp.br; 
d. - Regulamento XXV COPO 2021: https://coci.foz.br/. 

 

 

9. UNIFORMES 
a. Conforme ROP – Regra 126: 

1) Para o Percurso Tradicional é obrigatório pernas totalmente cobertas (calça ou similar); 
2) É obrigatório o uso de um número de identificação do atleta, que proporcione sua 

visualização clara, tanto no percurso Sprint como no percurso Tradicional.  
3) Os atletas convidados receberão o número do peitoral que será fornecido pela 

organização e devem ser retirados na secretaria; 
4) Os atletas já filiados que se apresentarem sem número de identificação, deverão retirar 

número avulso na secretaria mediante o pagamento de R$ 1,00. 
 
 

10. PREMIAÇÃO 
 

a. OriSPRINT – Medalha de participação para todos os atletas inscritos. 
b. CiPO – Medalhas de participação para as categorias Acompanhados e Infantil e por 

classificação para as demais categorias, conforme o Regulamento XXVII CiPO 2021.  
 
 

11. APURAÇÃO E CONTROLE 
 

a. Será utilizado o equipamento Sport Ident. 



b. Em caso de dano ou extravio do SI-Card, o atleta/clube deverá indenizar a Comissão 
Organizadora no valor de R$ 180,00. 

 
12. MAPA 

 
a. Sprint: Escala 1:4.000. O Refúgio Biológico Bela Vista possui muitos viveiros compostos 

por pequenas edificações e cercas intransponíveis, que em alguns casos estão 
representadas como muro intransponível (conforme previsto na ISSprOM 2019).Viveiros 
perigosos estão representados como área fora de prova (709) os demais estão 
representados com o símbolo de área privada. A região é composta por muitas trilhas e 
vegetação corrida lenta (406). Existem algumas opções de rotas por este tipo de vegetação. 
Maiores detalhes serão informados no Boletim 2.  

b. Tradicional: Escalas 1:10.000 e 1:7.500. Área de pastagens representada com 85% pelo 
símbolo 401 e 403 e 15% de floresta nativa, representada pelos símbolos 406, 408 e 410, 
pequenas áreas cultivadas, que estão com cultivo em fase de germinação e por tanto é 
proibido o acesso. O terreno apresenta desnível considerável com formações de vários 
talvegues, áreas pedregosas, córregos transponíveis e um rio que atravessa todo o mapa, o 
qual deverá ser transposto pelas pontes. O mapa engloba várias propriedades particulares, 
respeitar o símbolo de área privada/proibida. Existem várias cercas e algumas elétricas, 
que serão desligadas, mas é importante tomar cuidado. Caso o atleta cause algum dano as 
propriedades, informar a organização. 

 
 

13. TRANSPORTES 
 

a. Deslocamentos por conta de cada participante; 
b. O acesso ao percurso Tradicional é pela BR 277, viaduto central de Medianeira, caminho 

totalmente asfaltado. É permitido o trânsito de qualquer tipo de veículo, croqui será 
divulgado no Boletim 2. 

 
14. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

 
a. O COCI adotará todas as medidas de segurança com balizamentos e indicações de possíveis 

áreas perigosas ou de áreas risco, bem como providenciar ambulância e encaminhamento para 
atendimento especializado em casos necessários; 

b. Ao se inscrever o participante declara ter conhecimento do Regulamento do XXVIII CiPO 
2021, do XXV COPO e do OriSPRINT 2021; 

c. Todos os participantes têm ciência e assumem que são responsáveis por cumprir as indicações 
de segurança, e participam do evento por vontade própria tendo por obrigação proteger-se e 
portar-se de forma a evitar acidentes; 

d. Recomenda-se que os atletas tenham sempre seguro para acidentes pessoais; 
e. Ao inscrever-se no evento, o participante declara que possui instrução mínima adquirida por 

meio de Curso de Iniciação específico do esporte ou que tem domínio e conhecimento mínimo 
para participar da atividade; 

f. O atleta menor de idade, deverá estar devidamente autorizado e acompanhado pelos pais ou 
responsáveis; 

g. Estando inscritos, autorizam o uso de imagens obtidas no evento por meio de filmes, fotos ou 
qualquer outro tipo de gravação, para fins exclusivos de divulgação da Orientação junto aos 
órgãos de comunicações e imprensa em geral; 

h. Os atletas deverão se atentar e respeitar as normas internas do Refúgio Biológico Bela Vista, 
devendo permanecer no local balizado apenas se afastando para a realização do percurso. 



i. Serão ofertadas pela ITAIPU Binacional 50 cortesias para visitação Panorâmica à ITAIPU, 
para acompanhantes dos atletas inscritos do Sprint. O ônibus sairá do Refúgio Biológico Bela 
Vista e o passeio será realizado simultaneamente a realização do Sprint. 

j. Os atletas, visitantes e motorista de ônibus e vans, participantes do Sprint deverão enviar os 
seguintes dados, EXCLUSIVAMENTE para o e-mail carmem@angelus.eco.br.  
- NOME COMPLETO; 
- SITUAÇÃO (Atleta, visitante ou motorista); 
- IDENTIDADE; 
- TELEFONE; 
- CIDADE DE ORIGEM; 
- PLACA DO VEÍCULO (para ônibus e vans). 
As vagas serão disponibilizadas pela ordem de chegada dos e-mail. Em caso de desistência, 
favor informar, para que sejam incluídos os constantes da lista de espera. O prazo encerra-se 
juntamente com a inscrição e o participante deverá ser familiar de um atleta inscrito no 
OriSPRINT. 

k. Ônibus e vans estacionarão dentro do Refúgio Biológico Bela Vista e os demais veículos em 
frente ao mesmo. 

l. Maiores detalhes no Boletim 2. 
 
 
 
 
 
 
            
 

 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSINADO NO ORIGINAL 

CARMEM ROMAGNA DE LIMA  
Diretora do Evento 

ASSINADO NO ORIGINAL 

ILSON LUIZ MENDONÇA DOMINGUES 
Árbitro 

  



ANEXO A – CROQUI ORISPRINT 
 
 
 
 

 



ANEXO B – CROQUI PERCURSO TRADICIONAL 
 

 


