Boletim nº 2 - (Informações do Evento)
Etapa Alusiva aos “31 Anos de Pioneirismo ” do COSM
O Clube de Orientação de Santa Maria (COSM) e a Federação Gaúcha de Orientação (FGO)
tem a honra de convidar a comunidade Orientista para participar da 3ª Etapa do XXIX Campeonato
Gaúcho de Orientação, a qual se realizará em Santa Maria, nos dias 20 e 21 de agosto de 2022.

1. Programação Geral:
DATA

HORA
14h

20 de agosto
(Sábado)
Percurso Sprint Urbano

14h30min
15h
16h30min

Domingo
Percurso Médio Floresta

Chegada das delegações
Abertura do evento
Base Aérea de Santa Maria
Partida dos primeiros atletas
Cerimônia de premiação

11h30min

Partida dos atletas
Distrito de São Valentim
Almoço no local do evento

13h30min

Premiação da III Etapa CGO

14h30min

Retorno das delegações

10h
21 de agosto

ATIVIDADE

2. Comissão Organizadora:
Função

Nome

Tel - (55)

E-mail

Vitor Ribeiro Dias

99687-2463

cosmpresidente@gmail.com

Diretor de Arena (1)

Matheus Scalcão Moleta

99966-9608

matheusmoleta@hotmail.com

Diretor de Arena (2)

Fabiano Vieira Santos

99726-5600

f_vieira21@hotmail.com

Matias Soccol

98444-3919

cosmsecretario@gmail.com

Luís Carlos Chagas

99957-2374

cosmtesoureiro@gmail.com

Diretor Geral

Secretaria
Apuração
Diretor Financeiro
Mapeamento
Percursos
Planejador
dos Percursos

Cézar A. Fioravanti dos Santos 99601-0686

cezarfioravanti@yahoo.com.brc

Controlador de Partida (1) Mauricio Tauchen Brutti

99664-3145

brutti1980@gmail.com

Controlador de Partida (2) José Carlos Pascotini

98133-4432

jcpascotini@yahoo.com.br

Ulisses José Pereira da Silva

99730-0909

flexmeil@hotmail.com

Nelci de Souza Dias

99647-6664

cosmtesoureiro@gmail.com

Fabiano Vieira Santos

99726-5600

f_vieira21@hotmail.com

Diogne Oliveira

Empresa water fire - Fone: (55) 99603-5038

Guilherme Mayer

Webmaster – site: www.cosm.esp.br

Controlador de Chegada (1)
Controlador de Chegada (2)
Cerimonial
Apoio de Saúde
Equipe de Resgate
Divulgação

3. Arbitragem:




Arbitro da FGO: ELDEMAR LUCCAS
E-mail: eldemarluccas@yahoo.com.br
Celular: (55) 99945-4447

4. Tipo de Competição:
De acordo com o Regulamento do XXIX Campeonato Gaúcho de Orientação 2022.



Percurso Sprint: área urbana.
Percurso Floresta: Distância Média.

5. Responsabilidades:
De acordo com as Regras de Orientação Pedestre (ROP-2022), da Confederação Brasileira de
Orientação (CBO), deve ser observado e divulgado o seguinte:
“Regra 42 -Os competidores que participam de uma prova são responsáveis pelos riscos e
acidentes que venham a sofrer no deslocamento, concentração e execução dos percursos. O seguro contra
acidentes é de responsabilidade do atleta ou do clube a que ele pertence”.

6. Categorias:
Categorias: conforme previsto nas Regras de Orientação Pedestre (ROP) da Confederação
Brasileira de Orientação e de acordo com o regulamento do CGO, da Federação Gaúcha de Orientação.
Ordem

Categoria

Idade

Ordem

Categoria

Idade

01

H Infantil

até 12 anos

01

D Infantil

até 12 anos

02

H Juvenil

13 a 16 anos

02

D Juvenil

13 a 16 anos

03

H Junior

17 a 20 anos

03

D Júnior

17 a 20 anos

04

H Adulto

De 21 a 34 anos

04

D Adulto

De 21 a 34 anos

05

H Máster

35 a 44 anos

05

D Máster

35 a 44 anos

06

H Sênior

45 a 54 anos

06

D Sênior

45 a 54 anos

07

H Veterano

55 a 64 anos

07

D Veterano

55 a 64 anos

H VIP/ D VIP “Very Important Person” (acima de 64 anos)

7. Área embargada:
A região de Santa Maria encontra-se interditada para fins de treinamentos e ou competições
na área demarcada na imagem de acordo com as regras 179 e 189 da ROP – CBO.
- Base Aérea de Santa Maria, é uma base da Força Aérea Brasileira que está localizada na
RSC-287, no bairro Camobi, município de Santa Maria, A base opera junto ao Aeroporto de Santa
Maria, Rio Grande do Sul.
- Capela de São Valentim que está localizada no 2º Distrito de São Valentim, a Sudoeste da
cidade de Santa Maria e está distante 12 km do marco zero do município cerca de 25min de carro.

8. Inscrições:
As inscrições serão centralizadas no Sistema CBO. Pagamento na conta do COSM.
As inscrições para a 3ª Etapa XXIX CGO serão feitas diretamente no site da FGO www.fgo.esp.br,
através de formulário específico e respeitando os valores e data-limite, conforme segue:




Link para inscrição: https://www.fgo.esp.br/evento/1086
Validação: somente serão validadas com o comprovante de pagamento anexado.
Pagamento: BANCO DO BRASIL em nome do Clube de Orientação de Santa Maria
Agencia: 2893-2 – Conta Corrente: 6487-4 PIX (CNPJ): 00.834.308/0001-32

2º PRAZO
Data Limite

Categoria

Sprint

Médio

Atleta filiado, categorias H/D10 até H/D16 (inclusive) R$ 40,00

R$ 55,00

10 de agosto

Atleta filiado, categorias H/D 18 e sucessivas

R$ 55,00

R$ 75,00

(Quarta-feira)

Atleta filiado, H/D assistido (regra 45)

R$ 25,00

R$ 25,00

Aluguel do equipamento SICard (por unidade)

R$ 5,00

R$ 5,00

Inscrição fora do prazo, se autorizado pelo Árbitro e Diretor Geral do evento
Data Limite

Categoria

Sprint

Médio

A partir das 00:00

Atleta filiado, categorias H/D10 até H/D16 (inclusive) R$ 50,00

R$ 70,00

horas do dia 10 de

Atleta filiado, categorias H/D 18 e sucessivas

R$ 60,00

R$ 80,00

agosto, (limite 16

Atleta filiado, H/D assistido (regra 45)

R$ 30,00

R$ 30,00

Aluguel do equipamento SICard (por unidade)

R$ 5,00

R$ 5,00

de agosto)

Atenção: Em caso de dano ou perca do SICard alugado, no ato da devolução do mesmo o atleta
ou clube deverá indenizar a FGO o valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).
Observações:
a. Para famílias com 3 ou mais inscritos, será feito preço especial, a combinar. Fazer contato
exclusivamente pelo WhatsApp (51) 99765 3265.
b. Valores acima já englobam as Taxas para CBO e FGO de acordo com respectivos
Regimentos de Taxas 2022.
c. Atletas com pendências de anuidades com (CBO e FGO) deverão regularizar suas
pendências junto as respectivas entidades. Atletas devem consultar seus presidentes ou diretamente
os conselheiros da CBO para verificarem se possuem pendências.
d. O Atleta assistido está sujeito à comprovação junto a secretaria do Clube Organizador e,
de acordo com o constante da Portaria nº 01, de 17 de fevereiro de 2016.
e. Os atletas que possuem o SICard próprio, deverão informar o número no ato da inscrição.
f. Inscrições no dia do evento: “NÃO SERÃO ACEITAS”.
g. Devolução do valor da INSCRIÇÃO: não será devolvido após prazo final das inscrições.
h. “Regra 37 -Ao realizar a inscrição para uma prova o Técnico deve indicar o nome
completo dos atletas, sexo, ano de nascimento, entidade, categoria e forma de contato. Não será
aceita inscrição de atleta ou grupo de atletas sem que, na respectiva Ficha de Inscrição, impressa
ou eletrônica, conste o nome do Técnico responsável pelo (s) mesmo (s)”.

9. Inscrição do “Percurso Especial”:
O Clube de Orientação de Santa Maria, é o responsável pela organização da III Etapa do
Campeonato Gaúcho de Orientação- CGO/2022.
Assim sendo, estamos convidando toda comunidade Orientista local, estudantes, militares,
familiares e amigos para realizar um “Percurso Especial” com intuito de incentivar ainda mais a pratica
do esporte Orientação no município de Santa Maria.
* Quanto à participação serão observados os seguintes critérios:
a.
b.
c.
d.

Somente poderão participar os atletas que NÃO competem no CGO/2022.
As Categorias serão: Estudantes, Acompanhados, Militares, Desbravadores.
Serão premiados com medalhas os 03 primeiros lugares em cada categoria.
Ordem de partida estará disponível no site do COSM, www.cosm,esp.br e da FGO,
www.fgo.esp.br
e. O SICard será entregue na secretaria do evento, os atletas que possuírem SICard informar
o número na ficha de inscrição.
As inscrições para o “Percurso Especial” da 3ª Etapa do CGO/2022, serão feitas diretamente
no site do COSM, www.cosm.esp.br, através de formulário específico e respeitando os valores e datalimite, conforme segue:




Link para inscrição: https://form.jotform.com/cosm/inscricoes_especiais
Validação: somente serão validadas com o comprovante de depósito ou de transferência
anexado.
Pagamento: BANCO DO BRASIL em nome do Clube de Orientação de Santa Maria
Agencia: 2893-2 – Conta Corrente: 6487-4 / PIX (CNPJ): 00.834.308/0001-32

10. Premiação e Categorias do “Percurso Especial”:
Data Limite

Categoria
Atletas Acompanhado, categorias (DNA/HNA)

Sprint
(Urbano)
R$ 25,00

Médio
(Floresta)
R$ 35,00

Sprint /
Floresta
R$ 50,00

R$ 25,00

R$ 35,00

R$ 50,00

R$ 25,00

R$ 35,00

R$ 50,00

R$ 25,00

R$ 35,00

R$ 50,00

R$ 5,00

R$ 5,00

R$ 10,00

(Nível Novatos / Medalha de participação)

Atletas, Homens Estudante (HE) e Damas Estudante (DE)
(Nível Novatos Medalha de participação)

15 de agosto
(Segunda-feira)

Atleta Militar, categorias Homens e Damas (H/D)
(Nível Bravo / Medalha até 3º Lugar

Atleta Desbravador, categorias Homens e Dama (H/D)
(Nível Novatos / Medalha até 3º Lugar

Aluguel do equipamento SICard (por unidade)

Atenção: Em caso de dano ou PERCA do SICard, no ato da devolução do mesmo o atleta ou clube deverá
indenizar ao COSM o valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

11. Premiação:
De acordo com o Regulamento do XXIX CGO 2022.

12. Mapas e escalas:
Os mapas serão confeccionados conforme a ISOM 2017, conforme segue:
- Percurso Sprint Urbano: escala 1/5.000.
- Percurso Médio Floresta: nas escalas de 1/10.000 e 1/7.500.

13. Transporte:
Das cidades de origem até os locais de competição o transporte é responsabilidade das
respectivas delegações e atletas.

14. Descrição do terreno – Sprint e Floresta
SPRINT URBANO, (BASM): O mapa foi confeccionado usado as especificações
Internacionais para mapas de Orientação SPRINT - ISSprOM 2019, na escala 1:5000, equidistância das
curvas de níveis de 2,5m. 90% do mapa será urbano com muitas construções e áreas abertas, símbolos 401;
10% de floresta corrida livre e lenta, símbolos 405 e 406 respectivamente.
FLORESTA, (SÃO VALENTIM): O mapa foi confeccionado usado as especificações
Internacionais para mapas de Orientação ISOM 2017, nas escalas 1:7500 e 1:10000, equidistância das
curvas de níveis de 5m. Há 70% de reflorestamento de eucalipto, símbolos 405 e 406, corrida livre e lenta
respectivamente, a visibilidade é boa. 10% de mata nativa, símbolos 406 e 408, corrida lenta e difícil de
correr respectivamente. 20% de área aberta e semi-aberta, símbolos 401 e 403, várias clareiras e picadas.
O relevo é movimentado, com vários talvegues, esporões, platôs, ravinas, valas, barrancos e pequenos
penhascos. Possuem ainda vários buracos e pequenas depressões, algumas trilhas indistintas e charcos.

15. Alojamento/Acampamento:
Os atletas poderão pernoitar no Salão da Comunidade de São Valentim, o salão possui
banheiros com chuveiros para banho.
O Salão deverá ser desocupado até as 8h da manhã do dia 21 de agosto.
No local não será permitido a realização de churrasco.

16. Alimentação:
ALMOÇO: será a cargo da comunidade de São Valentim. As fichas para almoço estarão à
disposição na copa do salão.
DATA LIMITE PARA RESERVA: até o dia 16 de agosto de 2022, sendo necessário o
pagamento antecipado. É de extrema importância que os atletas ”façam as reservas de almoço”, para fins
de planejamento da organização, é necessário depositar o valor antecipado.
Cardápio: Arroz branco, feijão campeiro, carne de panela, mandioca, saladas diversas e pão.
Valores:

Adultos R$ 30,00 / Crianças até 10 anos R$ 15,00 / - Crianças até 6 anos (isento).

A quantidade será feita conforme as reservas mediante depósito bancário conforme segue:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
Favorecido: LUIS CARLOS CHAGAS
Agencia: 2231 - Conta Corrente: 40041-6 / Operação 0001
PIX (CPF): 005.656.020-63
Enviar comprovante de pagamento para: cosmtesoureiro@gmail.com ou (55) 99174-7236.


A infraestrutura local não permite a realização de churrasco.

17. Hospedagem:
- A cidade de Santa Maria oferece uma rede de hotéis e pousadas para hospedagem para os
participantes que quiserem se deslocar no sábado. Lista pode ser consultada no site da prefeitura
municipal, https://www.santamaria.rs.gov.br/economico/659-hoteis-e-agencias-de-turismo.
- Hotel de Trânsito de Santa Maria, RS: http://www.badmgusm.eb.mil.br/index.php/htsm

18. Responsabilidades:
De acordo com as Regras de Orientação Pedestre (ROP-2021), da Confederação Brasileira de
Orientação (CBO), deve ser observado e divulgado o seguinte:
“Regra 42 - Os competidores que participam de uma prova são responsáveis pelos riscos e acidentes
que venham a sofrer no deslocamento, concentração e execução dos percursos. O seguro contra acidentes
é de responsabilidade do atleta ou do clube a que ele pertence”.
- Importante: os atletas possuidores de alergia à ferroada de abelhas deverão conduzir apitos
e seus remédios.
- Os atletas com suspeita da COVID-19 (tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade
para respirar) deverão ser impedidos de ingressar na área de competição. Disponível em
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-ina-doenca#sintomas;

19. Informações sobre o evento:


Diretor da Prova: Vitor Dias - Celular: (55) 99687-2463
E-mail: cosmpresidente@gmail.com – Site: www.cosm.esp.br

 Presidente FGO: Giovani Dorneles Silveira – Celular: (51) 99551-8099, E-mail:
presidente.fgo@gmail.com) Site FGO: www.fgo.esp.br



Diretor Secretário: Matias Socool - Celular: (55) 98444-3919
E-mail: cosmsecretario@gmail.com
Diretor Financeiro: Nelci de Souza Dias - Celular: (55) 99647-6664
E-mail: cosmtesoureiro@gmail.com
Santa Maria - RS, 10 de agosto de 2022.

ASSINADO CONFORME ORIGINAL

Vitor Ribeiro Dias
Presidente do Clube de Orientação de Santa Maria
Diretor Geral do Evento
ASSINADO CONFORME ORIGINAL

Eldemar Luccas
Arbitro da 3ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Orientação

"Os ORIENTISTAS são homens e mulheres da solidão. No momento da
partida, ultrapassaram já a barreira da civilização.
Seguem pelo instinto e pela inteligência um caminho imaginário e têm por
únicos companheiros os seus violentos batimentos do coração, a sua feroz vontade
de correr e o tic-tac de relógios invisíveis.
Respiram o ar balsâmico das florestas através das estações.
À chegada, regressam ao seio dos seus semelhantes, e precisam de algum
tempo para sair do seu isolamento. É então nesse momento que os podemos
abordar de novo".
Kaspar Wolf

15. Croqui dos locais de concentração:

PATROCINADORES:

APOIO:

