CAMPEONATO FORTALEZA DE ORIENTAÇÃO

CFO 2017
Art. 1º. O “Campeonato Fortaleza de Orientação” – CFO 2017 será regido por
este Regulamento.
Art. 2º. O CFO 2017 será realizado no período 19 de fevereiro a 28 de maio de
2017 e será composto de 3 etapas, na modalidade: Orientação Clássica,
contendo dois percursos médios e um longo.
DATA
19/02/17
19/03/17
28/05/17

PERCURSO
Médio
Longo
Médio

LOCAL
A confirmar em Boletim
A confirmar em Boletim
A confirmar em Boletim

Art. 3º. Será cobrada a taxa de inscrição no valor de R$25,00 (vinte e cinco
reais) por participante, independente da categoria.
Art. 4º. A cada etapa será enviado um boletim com informações confirmando o
local do evento e horário de início da prova.
Art. 5º. O sistema de pontuação a ser utilizado nas sete etapas será o seguinte,
respectivamente, 1º ao 35º: 40, 37, 35, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24,
23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. A
partir daí, todos receberão 1 ponto.
Art. 6º. Em caso de empate nos Pontos, quem obtiver o maior número de
primeiros lugares, será o Vencedor, se ainda continuar empatado, quem tiver o
maior número de 2º lugar será o Vencedor e assim por diante, a partir do 3º
lugar.
Art. 7º. O CFO 2017 será disputado nas seguintes classes:
a. Feminino “D” (Damas)
b. Masculino “H” (Homes)

Art. 8º. O CFO 2017 será disputado nas seguintes categorias:

HInfantil
HJuvenil
HJunior
HAdulto
HMaster
HSenior
HVeterano
HVip
HElite

DInfantil
DJuvenil
DJunior
DAdulto
DMaster
DSenior
DVeterano
DVip
DElite

N B A
até 12 anos
N B A de 13 a 16 anos
N B A de 17 a 20 anos
N B A de 21 a 34 anos
N B A de 35 a 44 anos
N B A de 45 a 54 anos
N B A de 55 a 64 anos
N B A acima de 64 anos
a partir de 15 anos de idade

Obs.1.: “Vip” - Very Important Person - "Pessoa Muito Importante".
Obs.2.: Para cada categoria, será considerada a idade a ser completada em 2017.

Art. 9º. O grau de dificuldade “N”, por não ser considerado competitivo, tem o
objetivo de aprendizado do atleta. Todos os atletas que participarem das
categorias com este grau de dificuldade, realizarão seus percursos sem
distinção de classificação e poderão ser acompanhados por atletas
experientes, componentes de seus clubes.
Art. 10. A cada etapa concluída, serão premiados os (as) Três Melhores atletas
de cada categoria.
Parágrafo Único: Haverá premiação de participação aos participantes nas
categorias com grau de dificuldade “N”.
Art. 11. Ao final do Campeonato, receberão certificado pela conquista, os (as)
Três Melhores atletas de cada categoria.
Art. 12. Em caso de empate nos pontos, quem obtiver o maior número de
primeiros lugares, será o Vencedor, se ainda continuar empatado, quem tiver o
maior número de 2º lugar será o Vencedor e assim por diante, a partir do 3º
lugar.
Art. 13. Dúvidas sobre o que não está previsto neste regulamento, serão
resolvidas pela Direção técnica da “Piau! Esporte & Natureza”, com base
fundamentada nas RGOP vigente.
Fortaleza, 01 de janeiro de 2017.

Wladimir Chagas de Sant’Anna (CBO/786)
Responsável Técnico do CFO 2017

Chancela e Apoio:

