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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ORIENTAÇÃO
Filiada à IOF e vinculada ao COB
INFORMATIVO Nr 1 – 2016
a. Assembleia Geral Ordinária (AGO) da CBO/2016
A Assembleia Geral Ordinária da CBO acontecerá nos dias 30 e 31 de janeiro de 2016,
a partir das 07:30 horas, no Colégio Militar de Brasília – CMB, sito à SGAN 902/904,
s/n, Asa Norte – Brasília-DF, para tratar sobre o disposto no edital de convocação.
Para saber os temas que serão discutidos na assembleia acesse o site da CBO e
procure na seção “Informativos” ou use o link:
http://www.cbo.org.br/site/informativos/index.php

b. I Etapa CamBOr 2016
Já se encontra disponível no sítio da CBO www.cbo.org.br o Boletim nº 1 da 1ª
Etapa do XVIII Campeonato Brasileiro de Orientação, que ocorrerá em Rio NegrinhoSC, no período de 21 a 24 de abril de 2016.
O evento será organizado pelo Clube de Orientação de Joinville – COVILLE e
Federação de Orientação de Santa Catarina.
O primeiro prazo de inscrições termina em 15 de janeiro de 2016.
As inscrições estão sendo realizadas online em: https://sistema.cbo.org.br .
Os valores de inscrição são:
1º Prazo - até o dia 15 Jan 2016 - R$ 100,00;
2º Prazo – até o dia 15 Mar 2016 – R$ 120,00; e
3º Prazo – até 07 Abr 2016 – R$ 140,00.
Os depósitos devem ser feitos na seguinte Conta Bancária:
Banco do Brasil, agência 3160-7, conta-corrente nº 30.906-0, em nome da
Associação de Orientação de Joinville - CNPJ: 08.518.811/0001-90
Informações Técnicas e Administrativas do evento podem ser obtidas através de:
CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE JOINVILLE (COVILLE) - Organizador
Ademar Roque Hippler Ruwer – Presidente
Telefones: (47) 9910-1333- TIM - whatsapp
E-mail: ruwer66@gmail.com
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Nota: para fazer a inscrição o atleta tem que estar ativo no Sistema CBO e deve
conferir a categoria e o número do SICard (para os que o possuem). Caso tenha
ajustes a fazer, favor solicitar para o seu clube informar a Secretaria da CBO
antonio.dmeterko@uol.com.br.
Se você tem dúvidas sobre a inscrição ou não consegue fazer utilizando o
SISCBO, consulte o boletim para saber mais sobre como proceder.
c. Rotina para fazer a inscrição online:
Você
pode
fazer
a
inscrição
do(s)
atleta(s)
em:
https://sistema.cbo.org.br/inscricoes/nova
-Clicar em Nova Inscrição;
-No formulário de inscrição que se abrirá (cabeçalho preto), selecione o evento
desejado;
-No mesmo formulário, à direita, em Pesquisar Atleta, coloque o número do atleta a
ser inscrito e clique adicionar;
-Na sequência selecione o tipo de pagamento* (transferência, depósito ou outro);
-No quadro seguinte digite o Nº do Documento* do pagamento: nº da conta ou do
depósito;
-Em seguida, preencha a Data e Hora*: Digite: __/__2016__:__:__
-No quadro seguinte aparecerá, automaticamente, a quantidade de atletas que você
está inscrevendo.
-A seguir digite o Valor*: Por exemplo R$ 126,00
-No último quadro – Descrição do Pagamento - discrimine a que se refere o valor
depositado: por exemplo: R$ 100,00 inscrição, R$ 15,00 revezamento (se for
individual); R$ 5,00 treino e R$ 6,00 aluguel do SICard.
-Finalize a inscrição clicando em Confirmar Inscrição.
Não deposite valor de inscrição na conta da CBO. Veja qual a conta bancária para
fazer o depósito no Boletim do evento, sempre disponível no sitio da CBO
www.cbo.org.br .
d. II Etapa CamBOr 2016
Informamos que a 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Orientação 2016 será
realizada conforme Calendário Nacional, e acontecerá em Rio Quente – GO, um dos
principais e dos mais visitados pontos turísticos de todo o Estado, no período de 17 a
19 de Jun 2016, com organização da Federação de Orientação de Goiás – FOG.
Os mapas desse evento já estão prontos, a 1ª reunião de coordenação geral já
foi realizada e os organizadores estão grandemente comprometidos em oferecer uma
excelente competição.
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Os participantes terão, ainda, uma atividade extra neste evento, qual seja, um
percurso noturno.
O contrato entre o organizador e a CBO já está sendo finalizado e será assinado
em breve.
O Boletim nº 1 está em preparação e em pouco tempo estará disponível no site
da CBO.

Informações Técnicas do evento podem ser obtidas em contato com:
Alvim José Pereira – Diretor de Prova
Informações (verbais): (64) 9284 3333 Claro e (64) 8171 7632 TIM
Informações por escrito: alvim2812@gmail.com
Informações Administrativas podem ser obtidas em contato com:
Valteir Divino Silva – Diretor Administrativo
Informações (verbais): (64) 92021043 Claro
Informações por escrito: valteirdivino@gmail.com
e. III Etapa CamBOr 2016
Informamos que a 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Orientação 2016 será
realizada conforme Calendário Nacional e acontecerá em Brasília-DF, no período de 30
de setembro a 2 de outubro 2016, com organização a cargo da Federação de
Orientação do Distrito Federal – FODF.
Este evento terá um percurso (médio) valendo para o World Ranking, será um
WRE.
f. Pagamentos da anuidade CBO 2016
Informamos a todos os atletas filiados que o SisCBO já está habilitado a receber
o lançamento dos pagamentos de anuidades CBO 2016.
Até o dia 31 de janeiro, data de encerramento da Assembleia Geral Ordinária (AGO) da
CBO 2016, a referida anuidade permanece com o mesmo valor de 2015, ou seja, R$
30,00.
Os depósitos das anuidades devem ser feitos na Conta Bancária da CBO abaixo
e o comprovante remetido para a secretaria: antonio.dmeterko@uol.com.br. A
secretaria dará a quitação junto ao SisCBO:
Banco do Brasil - Agencia 0126-0 -Conta Corrente 9559-1
g. Assinatura de Contrato entre CBO e organizador da 1ª Etapa do CAMBOR
Com a finalidade de dar segurança aos organizadores e aos participantes da 1ª
Etapa do Campeonato Brasileiro de Orientação – CAMBOR, informamos que o contrato
entre a CBO e o organizador do evento já foi assinado e teve as assinaturas
reconhecidas em cartório.
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h. Assinatura de Contrato entre CBO e credor da dívida da IOF
Com a finalidade de dar segurança jurídica às partes interessadas, informamos
que o contrato que rege o pagamento da dívida com a IOF já foi assinado e teve as
assinaturas reconhecidas em cartório.
i. Clínica Internacional da IOF no Brasil
Antecedendo a 3ª Etapa do CamBOr, no período de 28 a 30 de setembro de
2016, acontecerá, em Brasília-DF, uma Clínica da International Orienteering Federation
– IOF, destinada a Traçadores de Percursos e Árbitros de Orientação.
Em breve mais detalhes sobre este importante evento internacional que visa
aumentar a qualidade das competições de orientação do Brasil e do nosso continente.
As vagas serão distribuídas entre as federações estaduais e países vizinhos.
a. Concurso para criação do Logotipo do Dia Mundial da Orientação
No concurso para criação do Logotipo do Dia Mundial da Orientação (11 Mai
2016) lançado pela International Orienteering Federation – IOF, o Brasil se fará
presente com um trabalho da nossa atleta registro CBO 9.473 – BRENDA PAULA
VILELA BATISTA, do Clube de Orientação do ROCHA – COR/DF, a qual apresentou
àquele organismo internacional do esporte orientação o trabalho abaixo:

Imagem gentilmente cedida pela autora, a qual parabenizamos pela iniciativa e
participação.

LUIZ SERGIO MENDES
Presidente CBO
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