IX Campeonato Municipal de Orientação de
Santa Cruz do Sul 2016
Art. 1°  Regulamento.
O Campeonato Municipal de Orientação de Santa Cruz do Sul (CMOSCS) seguirá as
regras deste regulamento.
Art. 2°  Período de realização da competição.
O CMOSCS será realizado no período de 21 de maio a 20 de novembro de 2016 e será
composto de 03 (três) etapas e 07 (sete) percursos.
Art. 3o  Participação dos Atletas.
O competidor poderá representar somente uma entidade durante o ano de vigência do
campeonato.
O COSC não se responsabilizará por acidentes que por ventura venham a ocorrer com
os atletas, independente de categoria ou idade.
Os atletas menores de 18 anos somente poderão participar mediante uma autorização
por escrito dos pais ou responsáveis sendo que os presidentes ou diretores técnicos
dos clubes e entidades vizinhas poderão entregar até uma hora antes do início de cada
etapa as respectivas autorizações ao Diretor da Prova.
A organização poderá impedir a largada do atleta que não apresente a referida
autorização.
Art. 4o  Os Custos.
Os custos para a realização do evento são de responsabilidade do Clube de
Orientação de Santa Cruz do Sul.
Será cobrada uma taxa de inscrição por percurso e por atleta no valor de R$ 20,00
(vinte reais).
O atleta que desejar se inscrever nos três percursos,o valor será de R$

50,00(cinquenta reais) por etapa.
Os atletas filiados ao COSC que estiverem em dia com a anuidade 2016 e demais
obrigações estão isentos do pagamento da taxa de inscrição.
OBSERVAÇÃO: Caso o atleta do COSC que se inscrever para o percurso e não
comparecer, será cobrado o valor de 5,00 por percurso para cobrir as despesas do
mapa impresso.
Será cobrado o valor de R$ 6,00 (seis) por etapa e por atleta referente ao aluguel do
Sicard. Os atletas que possuem Sicard deverão informar o número do seu chip no
momento da inscrição e, assim, não pagarão pelo aluguel.
Cada entidade ou atleta é responsável pelo pagamento da taxa de inscrição. A data
limite para o pagamento deverá ser a mesma da inscrição, bem como a comprovação
de seu pagamento.
Art. 5o  Ranking
O ranking será atualizado a cada prova pela soma dos pontos da classificação obtida.
Os atletas deverão estar efetivamente filiados a algum Clube de Orientação para
compor o ranking, pois serão válidos para o ranking da CBO.
Para o Ranking Final do CMOSCS serão computados todos os resultados de cada
atleta, ou seja, os 07(sete) resultados válidos. O Campeão/Campeã municipal de
orientação será o/a atleta que obtiver o maior somatório de pontos.
Art. 6o  Das Provas
O Campeonato será composto de três etapas e sete percursos, a serem realizadas
conforme quadro abaixo:
Etapas Data Local
1a Etapa  1o Percurso 25 de junho de 2016 SCS (mata nativa e urbano)
– 2o Percurso 25 de junho de 2016 SCS (UNISC)
– 3o Percurso 26 de junho de 2016 SCS (7° BIB)
2a Etapa – 4o Percurso 20 de agosto de 2016 Rio Pardo (mata nativa e campo)
3a Etapa – 5o Percurso 19 de novembro de 2016 Rio Pardo (reflorestamento)
– 6o Percurso 19 de novembro de 2016 Rio Pardo (urbano noturno)
– 7o Percurso 20 de novembro de 2016 Rio Pardo (reflorestamento)

As provas do CMOSCS serão divididas em três tipos de percurso: Longo (longa

distância), Médio (média distância) e Sprint (pista rápida, curta distância).
As provas do CMOSCS serão realizadas em quaisquer condições climáticas, porém,
em caso de eminente risco aos competidores, o Júri Técnico poderá cancelar ou adiar
o início da prova. Caso a prova seja cancelada, caberá à Comissão de Aprovação
marcar, em acordo com os organizadores, nova data para a prova.
O CMOSCS terá um júri técnico, composto pelos organizadores das etapas, que
julgarão os casos de protesto.
A Comissão de Aprovação será composta por um representante de cada entidade
participante do evento.
Será atribuída pontuação por classificação e por participação em cada um dos
percursos do Campeonato Municipal de Orientação de Santa Cruz do Sul.
Será permitido ao atleta mudar de categoria no decorrer do campeonato, porém este
perderá os pontos acumulados na categoria anterior.
Art. 7o  Inscrições
As inscrições para as etapas serão aceitas até a terçafeira que antecede a prova,
deverão ser realizadas através do link:
https://docs.google.com/forms/d/1TDgwHwGZRubGqXvct134GydzcijNGCJAZGygHlF
WU/viewform
O pagamento das inscrições deverá ser processado conforme dados abaixo e o
número identificador do depósito ou nome da conta bancária de origem da
transferência devem ser informados no formulário de inscrição.
OBSERVAR datas limites específicas e valores promocionais no boletim informativo
unificado.
Favorecido: Clube de Orientação de Santa Cruz do Sul
Banco: Banco do Brasil
Agência: 01805
Conta corrente: 40.3059
Toda a inscrição fora dos prazos estipulados neste regulamento será processada
automaticamente no percurso ABERTO.

Art. 8o  Das Classes e Categorias
O CMOSCS será disputado nas seguintes classes:
 Feminino – designado pela letra “D” (Damas)
 Masculino – designado pela letra “H” (Homens)
As categorias serão conforme com as regras da CBO, grau de dificuldade como se
segue:
"E"  ELITE
“A” – MUITO DIFÍCIL
"B" – DIFÍCIL
"N"  FÁCIL
"N1, N2 e N3" – ACOMPANHADOS.
O CMOSCS abrirá a possibilidade de inscrição e participação ao público geral que não
conhece a modalidade.
Esse deverá se inscrever na hora, junto à secretaria do evento. Não figurará no ranking
do campeonato, tampouco, ganhará pontuação nos percursos. Sua apuração será
através de picotador. Categoria será a CATEGORIA LIVRE. O percurso o equivalente
ao “N” e sua premiação será somente por participação. Valores de inscrição conforme
boletim informativo unificado.
Será permitido competir nas categorias até 18 anos todos os atletas que completarem,
até o final do ano em curso (01 de janeiro a 31 de dezembro), a idade exigida para esta
categoria.
Todos os atletas que já praticam “ORIENTAÇÃO” terão que se inscrever
obrigatoriamente na categoria “B” (Difícil), deixando a Categoria “N” (Novatos) somente
para os atletas iniciantes.
As categorias H21E e D21E incluem todos os atletas de ELITE.
Será permitido competir nas categorias H21E e D21E, os atletas que forem indicados
pelos Diretores Técnicos de suas entidades, ficando sob a responsabilidade dos
mesmos quaisquer eventualidades que venham a ocorrer com os atletas no que diz
respeito ao nível técnico do percurso.
Art. 9o  Pontuação
O sistema de pontuação a ser utilizado para os percursos será o seguinte,
respectivamente, do 1o ao 37o: 40, 37, 35, 34, 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, 2,1.

Não haverá descarte de resultados.
O atleta que participar de todas as etapas e tenha concluído com aproveitamento todos
os percursos, receberá 03 (três) pontos de bonificação no final do campeonato.
Serão concedidos 5 (cinco) pontos a todos os atletas que iniciarem, completando ou
não, um percurso anulado pelo Júri Técnico. Caso este percurso tenha sua anulação
motivada por falha da organização, os atletas da(s) respectiva(s) categoria(s) estarão
isentos da taxa de inscrição da próxima etapa.
Os atletas participantes do CMOSCS impossibilitados de participar da(s) prova(s) em
que estiverem diretamente envolvidos na organização, terão nesta(s) prova(s), a
pontuação igual ou equivalente à média de pontos de todos os percursos ocorridos no
presente campeonato. Como exemplo que se segue:
Se o campeonato teve sete percursos e o atleta participou de cinco como competidor,
trabalhou em dois como organizador, somamse os pontos dos cinco válidos e
dividese por 5 (cinco).
Exemplo:
1a Percurso: (Organização);
2a Percurso: 4o colocado = 34 pontos
3a Percurso: (Organização);
4a Percurso: 1o colocado = 40 pontos
5a Percurso: 2o colocado = 37 pontos
6a Percurso: 3o colocado = 35 pontos
7a Percurso: 4o colocado = 34 pontos
Cálculo da Média: 34 + 40 + 37 + 35 + 34 = 180:5 = Média 36 pontos.
Pontuação parcial no CMOSCS: 36 + 34 + 36 + 40 + 37 + 35 + 34 = 252 pontos.
Após a realização deste cálculo será somado 2 pontos de bônus.
Pontuação final no CMO: 36 + 34 + 36 + 40 + 37 + 35 + 34 + 2= 254
Art. 10o  Premiação e Classificação Final do CMOSCS
A premiação de todos os percursos será de medalhas de participação.
Ao final do campeonato serão premiados os três melhores atletas de cada categoria,
com participação no mínimo em 04 (quatro) percursos.
O 1o colocado receberá troféu (categoria com mais de 05 atletas); o 2o e o 3o colocado
receberão medalhas.

Nas categorias com 05 atletas, ou menos, a premiação será somente com medalhas.
Nas categorias com mais de 10 (dez) atletas inscritos será premiado até o 5o lugar.
Será declarado CAMPEÃO MUNICIPAL DE ORIENTAÇÃO 2016 o competidor que na
sua categoria somar o maior número de pontos ganhos nas etapas realizadas.
Os critérios de desempate para fins de premiação e ranking serão:
a) Obtiver o maior número de 1° lugar, 2° lugar, 3° lugar, 4° lugar e o 5° lugar;
b) Melhor resultado no último percurso;
c) Persistindo ainda o empate, será considerado melhor classificado o atleta que tenha
maior idade.
Art. 11o  Das Condições Gerais
Será permitido ao competidor trocar de categoria no decorrer do campeonato, desde
que seja justificada ao Diretor Técnico do COSC a solicitação. Exemplo: H21B para
H21E.
O atleta que trocar de categoria no decorrer do campeonato perderá os pontos da
categoria anterior.
É vedado o uso de sapatos de atletismo com cravos em todas as etapas do CMOSCS.
É obrigatório ao competidor estar com as pernas cobertas. É altamente recomendável
estar com os antebraços cobertos, especialmente, nas provas de reflorestamento e
mata nativa.
Em caso de cancelamento da prova, não haverá devolução do valor pago pela
inscrição, ficando o atleta automaticamente inscrito para a próxima prova.
OBS: Este regulamento foi reformulado em relação ao do ano de 2015, por isso
solicitamos aos atletas que leiam com atenção para evitarmos problemas futuros.

Eldemar Luccas
Presidente do Clube de Orientação de Santa Cruz do Sul

