
REGULAMENTO

1. FINALIDADE

Este regulamento tem por finalidade orientar a todos os Atletas que irão disputar
o I Campeonato de Orientação de Alagoas, tanto as condições de participação, quanto a
divulgação do calendário de 2021.

2. CALENDÁRIO DE PROVAS

O I Campeonato de Orientação de Alagoas será composto por 3 etapas. Etapas
essas que acontecerão no máximo a 50 km do centro de Maceió.

I CAMPEONATO DE ORIENTAÇÃO  - AL



3. CATEGORIAS

MASCULINO FEMININO
INDIVIDUAL ELITE INDIVIDUAL ELITE

INDIVIDUAL SPRINT INDIVIDUAL SPRINT
DUPLA MISTA DUPLA MISTA

MILITAR

- INDIVIDUAL  ELITE  (MASCULINO/FEMININO)  –  Categoria  destinada  a
navegadores com mais experiência, devido à necessidade de uma navegação mais apurada e o
percurso ser o mais longo da prova.

- INDIVIDUAL SPRINT (MASCULINO/FEMININO) – Categoria destinada àqueles 
que estão iniciando na navegação, onde poderão por em práticas os conhecimentos adquiridos.
Percurso menor e mais rápido.

- DUPLA MISTA – Categoria destinada aos que pretendem correr acompanhados
e compartilhar os desafios da navegação. Percurso mediano e técnico.

- MILITAR  – Categoria  destinada  a  militares  das  Forças  Armadas,  Polícia
Militar e Bombeiros Militares, da ativa ou reserva (R1/R2). 

4. CRITÉRIOS DE DISPUTA

- Os competidores terão 3 etapas para buscarem pontuação, não haverá descarte.
Será(ão) campeão(ões), aquele(s) que tiver(em) maior pontuação no final das 3 etapas.

TABELA DE PONTUAÇÃO

Colocação Pontos
1º 50
2º 47
3º 45
4º 44
5º 43
6º 42
7º 41
8º 40
9º 39
10º 38
11º 37
12º 36
13º 35
14º 34
15º 33
16º 32
17º 31
18º 30



19º 29
20º 28
21º 27
22º 26
23º 25
24º 24
25º 23
26º 22
27º 21
28º 20
29º 19
30º 18

31º em diante 15
Desclassificada 00

Não comparecimento ou 
penalidade

00

5. INSCRIÇÕES

- O  link  para  inscrição  de  cada  etapa  será  disponibilizado  nas  nossas  Redes
Sociais e no Grupo do whatsapp em até 45 dias antes da prova.

CATEGORIA PROMOCION
AL

APÓS
PERÍODO

PROMOCION
AL

INDIVIDUAL ELITE (MAS/FEM) R$ 55,00 R$ 65,00
INDIVIDUAL SPRINT (MAS/FEM) R$ 55,00 R$ 65,00

DUPLA MISTA R$ 110,00 R$ 130,00
MILITAR R$ 55,00 R$ 65,00

 

- As inscrições serão gerenciadas pelo site www.nolimitetrailrun.com.br, onde os
atletas farão um cadastro, realizarão a inscrição na categoria desejada e será gerado um
boleto para pagamento.

6. MAPAS E ESCALAS

- O mapa será confeccionado de acordo com as Especificações Internacionais para
Mapas de Orientação (ISSOM/2017).

- As escalas dos mapas poderão ser de 1:7.500 ou 1:10.000, conforme regras de
Orientação Pedestre.

7. DA PREMIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Todos os atletas inscritos receberão premiação. A premiação será uma medalha
de participação para todos os atletas e para os 3 primeiros colocados haverá premiação
diferenciada.



Todas  as  etapas  terão  mais  de  R$  500,00  em  premiação,  distribuídas  em
vouchers e brindes.

No final do campeonato, serão premiados com troféus, os 3 primeiros melhores
colocados de cada categoria.

Nas  categorias  individuais  (Elite/Sprint(mas-fem)  e  Militar),  o  resultado  do
ranking final  será computado pelo CPF dos atletas.  Já na Categoria  Dupla Mista,  o
NOME DA EQUIPE que será tomado como base para soma das 3 etapas. 

8. INFORMAÇÕES GERAIS

LARGADA: a largada será às 08:30h, e qualquer mudança será previamente informada.

LOCAL DO EVENTO: Será divulgado em até 5 dias antes da prova.

BRIEFING: Antes de todas as etapas serão lançados Boletins Informativos contendo 
orientações sobre local da prova, mapas e percursos.

PROGRAMAÇÃO PARA O DIA DO EVENTO: 

DIA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL

(DOMINGO)

07:00h Entrega do SiCard Área da Equipe de
Cronometragem

08:00h Cerimônia de
Abertura

Área de
Concentração

08:30h Início das Largadas Área de Partida

CRONOMETRAGEM E APURAÇÃO:
 - REAL TIMING Solução em Cronometragem
Fone: (82) 99612-5331 / (82) 98813-5441
e-mail: contato@realtiming.com.br

COMISSÃO ORGANIZADORA:

FUNÇÃO NOME CONTATO
Diretor do Evento JOÃO QUITE (82) 99159-0404
Diretor Técnico ARYELL FEITOSA (61) 981950217
Diretor Técnico JOSÉ CÍCERO PEREIRA (82) 99303-2663

Mapa e Percursos LUCIANO FIRMIANO (82) 99905-0738
Diretor de Partida HENDERSON MORAES (82) 99629-8005

Diretor de Chegada JULYANA WANDERLEY (82) 98813-5441

9. INFORMAÇÕES IMPORTANTES E PROIBIÇÕES
- A largada ocorrerá a cada 3 min de intervalo, onde partirão um representante de
cada categoria.
- O mapa só poderá ser analisado pelo competidor 1 min antes da partida.
- Cada categoria terá um percurso específico, inclusive nas categorias masculina e 
feminina.

mailto:contato@realtiming.com.br


- Os PCs deverão ser coletados na ordem crescente.
- A ordem de largada será decidida através de sorteio.
- Será de responsabilidade dos atletas o descarte de todo lixo produzido por ele,
mesmo nos casos que o lixo seja produzido por produtos oferecido pela organização.

10. ALTERAÇÃO DO PERCURSO OU CANCELAMENTO
- A organização reserva-se ao direito de alterar a qualquer momento o percurso e a
posição dos postos de controle / abastecimento, sem aviso prévio. Em caso de condições
climatéricas  fortemente  adversas  a  largada  pode  ser  atrasada.  Não  haverá  direito  a
reembolso.
- Durante  a  prova,  em  caso  de  mau  tempo,  e  por  razões  de  segurança,  a
organização reserva-se ao direito  de modificar  ou suspender,  reduzir,  neutralizar  ou
parar a prova. Não haverá direito a reembolso.

11. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO E REEMBOLSO DA TAXA
- O reembolso pode ser solicitado quando um participante tiver um impedimento
para fazer a prova, desde que esse impedimento esteja associado a um acidente ou a
uma doença diagnosticada já após o registo na prova.
- O cancelamento  deve ser solicitado por  e-mail  para:  quithe@hotmail.com.  A
este pedido terá de ser anexado o atestado médico e o comprovante de pagamento.
- Não serão aceites cancelamentos por telefone.

Em casos não descritos nesse Regulamento, a decisão da Organização é incontestável.

Maceió – AL

______________________________
JOÃO QUITHE

Diretor do Evento

______________________________
ARYELL FEITOSA

Diretor Técnico

______________________________
JOSÉ CÍCERO ALEXANDRE PEREIRA

Diretor Técnico


