Informações
Programação

Central de Informações:
Endereço: Rua Tenente Carrion, 7 - Vila Oliveira – Santa Maria (RS)
CEP: 97020-690 – Brazil
Telefone: (+55) 3212-3348
Homepages: http://wmoc2014.org.br
E-mail: cbo_bra@uol.com.br

Local (como chegar)
Centro do Evento: Hotel Pampas da Serra Av. Dom Luiz Guanella, 1561 (Rod. RS-235)
- São José - 95680-000 – Canela/RS - entre
Gramado e Canela (RS).
Competições: na região de Canela e São
Francisco de Paula, distante 41 km do Centro de Evento. A Classificatória do Sprint
acontecerá em Porto Alegre.
De avião: através do Aeroporto Internacional
Salgado Filho, a 1h45min de carro até o
Centro de Evento, em Canela. Os voos domésticos chegam de todas as principais cidades do país, normalmente, alguns com
conexão por São Paulo.
De ônibus: Viação Citral, a cada 2 horas, da
Rodoviária de Porto Alegre (o ônibus para no
Aeroporto), a 1h45min de viagem ao custo
de R$ 23,00.

Quinta, 30 Out: Chegada. Treinos. Abre o
Centro do Evento, em Porto Alegre.
Sábado, 01 Nov: Cerimônia de Abertura.
Evento Modelo do Sprint. Programa Cultural
(Porto Alegre).

Boletim n.º 1

Em nome da Confederação
Brasileira de Orientação(CBO)
o Comitê Organizador do
WMOC 2014
Diretor de Prova: Paulo Calisto Becker
Árbitro/IOF: Øivind Holt (Noruega)
Árbitro Nacional: J.A. Freitas Gomes

Domingo, 02 Nov: Classificatória do Sprint,
(Porto Alegre). Evento vai para Canela.
Segunda, 03 Nov: Final do Sprint Final e
respectiva Cerimônia de Premiação. (Canela)
Terça, 04 Nov: Dia livre (descanso), Evento
Modelo do Percurso Longo. (Canela)
Quarta, 05 Nov: 1.ª Classificatória do Percurso Longo.
Quinta, 06 Nov: 2.ª Classificatória do Percurso Longo.
Sexta, 07 Nov: Dia livre (descanso).
Sábado, 08 Nov: Final do Percurso Longo.
Cerimônia de Premiação/Encerramento.
Segunda, 09 Nov: Retorno.

Provas
Sprint: prova com uma corrida classificatória
e uma final. Os primeiros 80 competidores
de cada categoria classificam-se para a finalA, os próximos 80, para a final-B, e assim
por diante.
Percurso Longo: prova com duas corridas
classificatórias e uma final. Baseado no resultado geral (das classificatórias), os primeiros 80 competidores de cada categoria classificam-se para a final-A, os próximos 80, para a final-B, etc.

Campeonato Mundial de Másters de Orientação
Porto Alegre, Canela e
São Francisco de Paula

- RS –
BRASIL

01 a 08 de Novembro
de 2014

Categorias
Categorias de másters (do Mundial) para todos os atletas nascidos em 1979, ou antes:
D/H35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70-, 75-,
80-, 85-, 90-; sem classificação N, B, ou A.

Sistema de Controle
Será usado o sistema SPORTIdent, com os
picotadores SI-Card, que podem ser alugados junto com a Inscrição, ao preço de €
8.00 (Oito euros).

Participação aberta
Durante o WMOC’14 um evento aberto à
participação livre será disponibilizado na
mesma área, para atletas mais jovens, mas
sem premiação: D/H10-12 L/C, 14-16, 18-20
e 21 anos (L= Perc. Longo, C= Perc. Curto).

Áreas Embargadas
As áreas embargadas constam do mapa ao
lado. É permitido viajar nas estradas ou
hospedar-se nos hotéis localizados na área,
mas qualquer tentativa de observar ou treinar nas áreas indicadas é proibido.

Centro do Evento em P. Alegre:
Auditório Araújo Vianna - Av. Oswaldo Aranha, 685 - Parque Farroupilha - Porto Alegre/RS.
Tel.: (+xx51) 3311-5156
recepcao@oiapresentaaraujovianna.com.br

Cerimonial, eventos culturais

Inscrições
1) As inscrições serão feitas a partir de 01
Set 2013 no site: http://wmoc2014.org.br .
2) É possível inscrever-se apenas para uma
prova (Sprint ou Percurso Longo).
3) As inscrições tornam-se válidas somente
após o pagamento da taxa de inscrição.
WMOC 2014 – Taxa de Inscrição (€)
Prazo Credenc. Sprint P.Longo Total
20/Fev/14 € 75
€ 30
€ 45 € 150
05/Jun/14 € 95
€ 40
€ 55 € 190
20/Set/14 € 115 € 45
€ 70 € 230
Evento aberto – Inscrições (€)
Prazo
1 dia
4 dias
€ 10
€ 30
20 Fev 2014
05 Jun 2014
€ 12
€ 36
20 Set 2014
€ 15
€ 45
Cancelamento
Prazo
Reembolso
20 Set 2014
70%
12 Out 2014
50%
A partir de 13 Out 2014
0%
Inscrições tardias
A partir de 21 Set 2014, mediante acréscimo de € 30, sujeitas à existência de
vagas.
Alterações
Até 20 Set 2014
De 21 Set a 13 Out 2014

Grátis
€ 10

Formas de pagamento
- Através de cartão de débito/crédito, no sistema de inscrição on-line do site:
http://wmoc2014.org.br .
- Via transferência bancária:
a) Transferência eletrônica para: Confederação Brasileira de Orientação.
b) Banco do Brasil S/A – Ag. 0126-0 - Conta corrente n.º 9559-1.
c) Envio do comprovante de pagamento,
anexo à Ficha de Inscrição, modelo disponível no site acima, para o seguinte e-mail:
cbo_bra@uol.com.br .

Após 1.º de setembro de 2013, as informações e ajuda a respeito de hospedagem podem ser obtidos através do site:
www.felliniturismo.com.br, ou pelo e-mail:
eventos@felliniturismo.com.br, ou pelo telefone n.º: (+xx51) 3216-6300.

Estacionamento
Haverá estacionamento para carros particulares, vans e ônibus, à distância de uma pequena caminhada até a área de reunião. Pode haver cobrança de estacionamento.

Transporte
A Organização fornecerá transporte do Centro
de Evento às diferentes áreas de reunião das
provas. É preciso ser feita reserva anterior
através da homepage informada neste Boletim.

Terreno
A classificatória do Percurso Sprint acontecerá em área urbana (parque) localizada ao
nível do mar. Todas as demais áreas de competição estão situadas numa altitude entre
800 e 900 m. As florestas consistem, principalmente, de pinus reflorestado, alguns eucaliptos misturados com mata nativa, campos
abertos gramados, áreas rochosas pequenas
com barrancos e pedras e linhas d´água
transponíveis.

Clima
O tempo em Novembro é, normalmente, morno e agradável na região, com temperaturas
que vão de 14º C a 24º C.
A média de precipitação pluviométrica em
Novembro é de 128 mm (de 10 a 14 dias de
chuva no mês).

Mapas
Sprint: de acordo com as ISSOM, escala
1:5.000, equidistância de 2,5m, mapas confeccionados em 2012 e atualizados em 2013 e
2014.
Percurso Longo: de acordo com as
ISOM/2000, escala 1:10.000, equidistância de
5m, mapas novos confeccionados em 2013 e
atualizados em 2013 e 2014.

Hospedagem
Uma variada gama de hotéis e pousadas está disponível próxima ao Centro do Evento,
uma vez que Canela é uma pérola do turismo serrano gaúcho: hotéis internacionais,
apart-hotéis, pousadas, casas de estação,
cabanas, chalés, etc.
- Reservas on-line serão disponibilizadas
nos sites indicados neste Boletim, a partir de
1.º de setembro de 2013.
- Condições de pagamento, alterações e
cancelamentos para cada tipo de hospedagem serão relacionados na homepage:
http://wmoc2014.org.br .

Uniformes
A cobertura total dos membros é obrigatória
para as competições de Percurso Longo e da
Final do Percurso Sprint. Sapatilhas com
cravos são proibidas. Traves com dispositivos
metálicos para Orientação são permitidas.

Cerimônia de abertura: ocorrerá no Sábado
(01 Nov), após o Evento Modelo do Percurso
Sprint.
Cerimônia de encerramento: será no Sábado
(08 Nov), após a Final do Percurso Longo.
Banquete do evento: ocorrerá na Quintafeira (06 Nov), após a 2.ª Classificatória do
Percurso Longo, às 20:00h. Precisa ser feita
reserva anterior, ao custo de € 40.
Maiores informações sobre eventos culturais
serão mostradas em: http://wmoc2014.org.br
(alguns precisam de reserva).

Visto de entrada, seguro
- Competidores de alguns países precisam
de visto de entrada para viajar ao Brasil.
Formulários on-line para solicitar vistos de
entrada ao Brasil são obtidos no site:
https://scedv.serpro.gov.br .
- Cada competidor estará no evento ao seu
próprio risco e expensas. Entretanto, haverá
uma apólice geral de seguro de vida e acidentes, que cobrirá todos os participantes.

Treinamento
Oportunidades de treinamento serão disponibilizadas a partir de quinta-feira (30 Outubro),
ou antes, mediante solicitação anterior.

Nós temos muito orgulho de poder
receber orientistas másters de todo o
mundo em PORTO ALEGRE, CANELA e SÃO FRANCISCO DE PAULA !
Bem vindos à Serra Gaúcha !
WMOC 2014 – Comitê Organizador
Não deixe de ver também:
http://www.youtube.com/user/wmoc2014
https://www.facebook.com/wmoc2014
APOIO:

