BOLETIM nº 02

II ETAPA do XXIV COERJ
2017
FLORESTA DO CAMBOATÁ-GUADALUPE-RJ
(ANTIGO CIOpEsP)

30 de ABRIL de 2017

CONVITE
O COARJ, juntamente com a Federação de Orientação do
Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidá-los para a
II ETAPA do XXIV COERJ, que será realizada no dia

30 de

abril de 2017 na Floresta do Camboatá (antigo CIOpEsp),
localizado na Estrada do Camboatá, número 1005, bairro de
Guadalupe, cidade do Rio de Janeiro.
1. FLORESTA DO CAMBOATÁ
A floresta do camboatá, onde funcionava o Centro de Instrução
Operações Especiais do Exército Brasileiro é um local de muito verde,
totalmente murado, situado no bairro de Guadalupe, ao lado da
Academia do Corpo de Bombeiros.

De fácil acesso, tanto de carro, de ônibus ou de trem, a região
apresenta uma grande diversidade de fauna e flora.
Existem mapas de orientação da região datados de 2005, porém, como
o local ficou isolado por muito tempo, o COARJ está confeccionando
um mapa NOVO, que vai surpreender até mesmo os orientistas mais
experientes.

2. PROGRAMAÇÃO GERAL
DATA
30/04

HORA
9:30
10:00
14:00

2.1.

ATIVIDADE
Cerimônia de abertura
Partida dos primeiros
atletas
Encerramento

LOCAL
Floresta do Camboatá
(antigo CIOpEsp)

HOSPEDAGEM

A etapa será realizada em um único dia. Desta forma, a organização do
evento não disponibilizará local para acantonamento.
Despesas com hospedagens ficam à cargo dos Clubes e atletas.

2.2.

CATEGORIAS

De Acordo com o Regulamento do XXIV COERJ, este ano está em teste
um novo grupamento de categorias, com novas denominações. Esteja
atento para saber em que categoria se inscrever.
Regulamento XXIV – COERJ – Clique Aqui

2.3.

VALORES E INSCRIÇÕES
INSCRIÇÕES
Até 10/04
encerrada

Até 21/04
R$ 55,00

Anuidade
R$ 25,00

encerrada

R$ 55,00

R$ 25,00

encerrada
encerrada
encerrada
encerrada
encerrada

R$ 50,00
R$ 45,00
R$ 70,00
R$ 35,00
R$ 55,00

R$ 25,00
R$ 25,00
R$ 25,00
R$ 25,00
R$ 25,00

Descrição
Atleta filiado a um clube e a CBO
Atleta filiado a um clube e a FORJ
(Inscrição de Clube) *1
Família ( até 3 membros em 1º grau )
Família (até 3 membros em 1º grau–off-line) **2
Percurso aberto
Campeões da categoria H21E e D21E (ano anterior)
Atletas membros da Diretoria Executiva da FORJ e

atletas maiores de 60 anos
Atletas carentes até 17 anos (até 15 por clube) ***3
Atletas carentes até 17 anos
( excedentes de 15 por clube)**2
Pre-O
Aluguel SI

encerrada

Isentos

R$ 25,00

encerrada

R$ 25,00

R$ 25,00

encerrada
encerrada

R$ 20,00
R$ 6,00

R$ 25,00
x-x-x-x-x-x

*1) As inscrições de clube serão feitas pela diretoria dos clubes. O
atleta depositará o valor de sua inscrição na conta da FORJ e entrará
em contato com os administradores do seu clube. Passará seus dados
e comprovante de depósito para ele. O clube então no final do
primeiro prazo e do segundo prazo de inscrições enviará a relação de
inscritos e os comprovantes de pagamentos para o e-mail:
incricoes@forj.org.br
**2) Inscrição off-line: o valor da inscrição deverá ser depositado ou
transferido para a conta da FORJ e em seguida deverá ser enviado o
comprovante juntamente com a Ficha de Inscrição para o e-mail:
inscricoes@forj.org.br
***3 As inscrições de atletas carentes também deverão ser enviadas
pela diretoria dos clubes para a FORJ.

2.4.

TRANSPORTE E FORMAS DE ACESSO

O acesso ao local da competição é realizado pela Estrada do Camboatá,
próximo à Avenida Brasil. Desta forma, os atletas que optarem, podem
seguir de ônibus pela Av. Brasil e solicitar a descida em frente à
Academia dos Bombeiros e seguir a pé até a entrada principal.
Também podem pegar o trem da Supervia e descer na estação de
Deodoro e de lá seguir a pé até o local da competição.

2.5.

MAPA

ESCALAS: nesta competição serão utilizados mapas nas escalas de
1:7.500 e 1:5.000

Planimetria: o mapa apresenta grande quantidade de estradas
carroçáveis, construções e ruinas, pois se trata de um quartel
desativado. Nas áreas de construção o mapa será pouco utilizado para
traçado de percursos.
Relevo: apresenta altitude máxima de 40 metros e uma grande
quantidade de pequenos barrancos, taludes, cupins e montículos.
Alguns poucos penhascos intransponíveis serão balizados no mapa.
Hidrografia: na parte central do mapa encontramos um grande charco
intransponível, sendo este o principal obstáculo. Outras pequenas
áreas alagadas podem ser encontradas dependendo no volume
pluviométrico nos dias que antecedem a competição.
Vegetação: grande parte do mapa é floresta de 408 e 406. Também
encontramos faixas de 410 cuidadosamente mapeadas com o intuito
de que o atleta possa confiar na hora de escolher sua rota.

OBS: AS CONSTRUÇÕES SERÃO REPRESENTADAS DE ACORDO COM A
ISOM 2017

]

2.6.

COMISSÃO ORGANIZADORA

FUNÇÃO
Árbitro da Prova
Diretor da Prova
Diretor Técnico
Árbitro de Partida
Árbitro de Chegada
Secretaria
Mapeadores
Percursos
Apuração

2.7.

NOME
Daniel Sampaio
Lucas Costa
Isaac Miranda
Wagner André
Gustavo Amaral
Patrícia Márcia A. Silva
Lucas Costa
Isaac Miranda
Lucas Costa
Isaac Miranda

CONTATO
dsampaoo@hotmail.com
saculpqdt@hotmail.com
sgtmirandapqdt@yahoo.com.br
gustavocolono@hotmail.com
patriciamarcia2012@bol.com.br
x-x
x-x
x-x

REGRAS E REGULAMENTOS

A competição seguirá as regras e regulamentos da IOF, as regras
gerais de orientação pedestre da CBO (RGOP/CBO), e o regulamento
do Campeonato de Orientação do Estado do Rio de Janeiro.

2.8.

SISTEMA DE APURAÇÃO

Será utilizado o sistema de apuração Sport Ident e o software Helga-O.
Os atletas que possuírem o SI, deverão comunicar o seu número no ato
da inscrição. Caso o número não seja informado, o atleta deverá pagar
pelo aluguel do mesmo.

2.9.

MEDALHAS

Todos os atletas receberão medalha de participação.
No modelo.

2.10. ALIMENTAÇÃO
Colocaremos à venda churrasquinho e bebidas.

OBS: Fica terminantemente proibido a confecção de fogo, churrasco ou
algo semelhante na região.

2.11. CONCENTRAÇÃO, BANHO E BANHEIROS
- O local da concentração é coberto e possuímos amplo
estacionamento.
- Será montado chuveiros ao ar livre para banho dos atletas. É
interessante que os atletas utilizem roupa de banho.
- Estaremos disponibilizando dois locais com privacidade para ser
usado como vestiários.
- Serão utilizados banheiros químicos.

As informações adicionais poderão ser obtidas com:
- Lucas Costa (21) 988973955 (whatsapp)
saculpqd@hotmail.com
- Isaac Miranda (24) 998777367 (whatsapp)
sgtmirandapqdt@yahoo.com.br
APROVADO:
__________________________________
Daniel Sampaio - Árbitro da Prova
________________________________
Lucas da Costa Silva - Diretor da Prova

