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CONVITE 
 

 A Federação Cearense de Orientação – FECORI e 
o Grupo Baden-Powell  –  GEBP,  tem a satisfação de convidar toda a 
família orientista para participar da 3ª etapa do XIII Campeonato 
Cearense de Orientação - CCO, a ser realizada no dia 11 de junho de 
2017 , no município de Caucaia - CE. 
 
 
1. Comissão Organizadora 
 

Diretor da Prova Jorge Ricardo Bezerra Pereira 
 

COMISSÃO TÉCNICA 
Diretor técnico Herberson de Sousa Andrade 

Cartografia Marcos Arsênio Pascoal Maia 
Lucas Antonio Alves Maia 

Traçador de percurso Marcos Arsênio Pascoal Maia 
Diretor de partida Francisco Ronaldo Rodrigues Sales 

Arbitro auxiliar Wellington da Veiga Pessoa 
Diretor de chegada Felipe Correia de Melo 

Assistência médica e resgate Dr. Jurandir Vieira Marques Júnior 
 

COMISSÃO ADMINISTRATIVA 
Diretor administrativo Mário Américo Viana de Oliveira 

 
 
2. Arbitragem 
 

Arbitro da FECORI Erbério Alves de Lima 
CBO 3604 - QA/FECORI 55 

 
 
3. Tipo de prova 
Será realizada na modalidade de Orientação Pedestre, caracterizada por percursos 
de distâncias médias e/ou longas, com graus de dificuldades fácil, difícil, muito 
difícil e elite, individual, diurno, com resultado de um único percurso, com ordem 
de visitação aos pontos de controle específica. 
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4. Local do evento 
O evento acontecerá no município de Caucaia(CE), mais informações nos próximos 
boletins. 
 
5. Regulamento 
A competição seguirá as regras estabelecidas no REGULAMENTO DO XIII 
CAMPEONATO CEARENSE DE ORIENTAÇÃO. 
 
6. Inscrições, prazos e valores 
Será utilizado o Sistema CBO para realização das inscrições que podem ser feitas 
pelos próprios atletas. Atentar para as orientações abaixo : 
 
a. Taxas para inscrição conforme Regimento de Taxas da FECORI e da 
CBO para o ano de 2017: 

Atletas Inscrição 
Até 15/05/17 Até 02/06/17 

Filiados a um Clube e a FECORI R$ 51,00* R$ 61,00* 
Três ou mais parentes em 1º grau, 
todos filiados a FECORI R$ 43,00* R$ 53,00* 

Atletas acima de 60 anos R$ 21,00* R$ 31,00* 

Atletas com inscrição social R$19,00** R$29,00** 

Aluguel de SI-Card R$7,00 

Utilização de SI-Card próprio R$2,00 
* Valor da inscrição já com a Taxa CBO (R$ 2,00). 
** A Taxa CBO é isenta conforme Regra 45 da RGOP 2017. 
 
b. Rotina para inscrição e validação: 
 
- As inscrições devem ser realizadas de forma ONLINE no Sistema CBO. 

 Acesse: https://www.cbo.org.br/evento/155; 
 Procure na página do evento, “Inscrições”, abaixo do nome clique na 

primeira opção Abertas(clique aqui); 
 Faça o seu login com e-mail, CPF ou login + senha; 

 
- Se você não sabe sua senha, clique em “recuperar senha”. 

Um e-mail é enviado automaticamente para o endereço de e-mail cadastrado 
no sistema. Se você não receber o e-mail em alguns minutos, entre em 
contato com a CBO, pois é provável que o e-mail cadastrado esteja incorreto 
ou desatualizado. 

 
- Se o atleta não for filiado é possível inscrevê-lo clicando não opção "Cadastro 
temporário - Até três eventos estaduais" na janela que solicita o login e senha. 
 
- Após acessar o sistema, digite o seu número CBO e siga as orientações. Você 
precisará estar de posse do comprovante de depósito da taxa de inscrição, pois ele 
deve ser enviado com a inscrição para comprovação. 
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- Obedecer aos prazos limites e valores previstos no item (a); 
 
- Os dados bancários para depósito são: 

Banco : 104 – Caixa Econômica Federal (CEF) 
Agência : 0926  
Conta : 4983-9 
Operação : 013 
Nome : Marcos Arsênio Pascoal Maia 
CPF : 289.574.583-87 

 
- Os dados de inscrição dos atletas estarão disponíveis para conferência no 
sistema, porém só serão aceitas solicitações de ajustes até 5 (cinco) dias antes da 
data da competição. 
 
c. Prazos limites para inscrições: 
Serão aceitas as inscrições que forem feitas (todos os procedimentos descritos no 
tópico anterior), observando os seguintes prazos: 

 Primeiro prazo, até o dia 15 de maio de 2017; 
 Segundo prazo, até o dia 02 de junho de 2017. 

 
7. Contatos 
 
Jorge Ricardo  
Email : jorge@empesca.com.br 
(85)4005-2016 

Mário Viana 
Email : marioamericovo@gmail.com 
(85)9.9770.3948 

 
 
Mais informações no próximo Boletim Informativo. 
 
 

 
Fortaleza(CE), 21 de abril de 2017 

 
 
 

Jorge Ricardo Bezerra Pereira 
Diretor da prova / GEBP 

CBO Nº 2789 

Erbério Alves de Lima 
Arbitro da prova 

CBO 3604 - QA/FECORI 55 
 

 


