
ASSESSORIA ESPORTIVA SE ORIENTA RIO 
Palestras, Cursos, Eventos e Materiais 

Desde 1º de Março de 1999 em harmonia com a natureza 

 

 A ASSESSORIA SE ORIENTA RIO realizará, no dia 21 FEV 2021 (domingo), 
o 2º Encontro do Esporte Orientação e convida a todos os 

amantes da natureza e os seus familiares. 
 

AVISO IMPORTANTE: todos que participarem de pelo menos 80% das Etapas do Circuito Se 
Orienta Rio 2021, participarão de sorteios de brindes na Festa de Final de ano. 
 
::::::: DO LOCAL DO TREINAMENTO 
Parque da Quinta da Boa Vista – Bairro São Cristóvão. Enviaremos a localização para facilitar o acesso de todos. 

 

::::::: DO CRONOGRAMA DO TREINAMENTO 
- CHECK IN - 08:30 horas; 
- INSTRUÇÕES PRELIMINARES/ LARGADA DOS ATLETAS: A partir das 9:00h; 
Obs: 1- Por se tratar de um treinamento, nenhum procedimento será rígido e os próprios atletas 
poderão se organizar para fazerem as suas ordens de partidas, informando ao árbitro de partida os 
seus respectivos horários e ao término do percurso deverão se dirigir ao árbitro de chegada, 
para o fechamento dos seus tempos (tal procedimento visa a segurança de todos); 
 2- Postos de controles (prismas): oficiais da IOF com picotadores de matrizes diferentes. Os 
prismas que estiverem em locais vulneráveis, com possibilidades de serem furtados, serão 
substituídos por prismas de EVA e os picotadores serão alfinetes.  
- ÚLTIMO ATLETA A SER LANÇADO NO PERCURSO: Será às 11:00 horas. O recolhimento dos 
prismas será a partir das 13:00h. 
 
::::::: DOS TIPOS DE PERCURSOS/ CATEGORIAS 
- Elite: E; Alfa: A; Bravo: B; Novato: N e Iniciante: I. 
 

::::::: INSCRIÇÕES 
- VALOR INDIVIDUAL (para todas as categorias - E, A, B, N e I): 30,00; 
- Casais: 50,00; 
- Família (3 ou mais pessoas. Obs: apenas o casal e filhos): 25,00 por pessoa; 
- Quem nunca participou: 25,00. Atleta antigo que levar alguém que nunca participou, paga igual 
ao convidado. 
Indicar nome completo + Categoria do mapa: E, A, B, N ou I + o Clube a que pertence, pelo contato 
WatsApp Braga: 21 98132-0448 (o pagamento será pelas contas correntes indicadas abaixo). 
Pedidos de mapas, impreterivelmente até às 23:59h do dia 19/02/2021 (sexta-feira). 
 
::::::: DAS RECOMENDAÇÕES GERAIS 
- ESTACIONAMENTO: 20,00 (dentro do Parque). ALIMENTAÇÃO: tipo Piquenique (cada um leva o 
seu). BANHEIROS: precários, dentro do Parque. Não existe a possibilidade de banho. 
 
::::::: DAS OBRIGAÇÕES 
Uso de máscara, álcool em gel e manter o distanciamento; Todos assinarão um Termo de 
responsabilidade e uma Autorização para o direito de imagem. 
 
::::::: CONTATOS 
BRAGA: (21) 98132-0448/ MÉRE: (21) 98521-1998 / E-mail: bragaori@gmail.com 
Conta corrente - Bradesco/ Neir Braga da Silva/ CPF: 591.460.877-53 (Ag: 1790 C/C: 0024016-8) – PIX: 
59146087753 ou Santander (Ag: 3016 C/C: 01086881-6) – PIX: 21981320448. 

 
Quem estiver inscrito, não pagar e não participar do ENCONTRO, será cobrado posteriormente! 

 


