
REGULAMENTO



2

CLUBE DE ORIENTAÇÃO ROTA ALTERNATIVA

Fundado em 06 de fevereiro de 2017
Filiado à Federação de Orientação da Paraíba e à

Confederação Brasileira de Orientação

Sumário
APRESENTAÇÃO.............................................................................................................…..3

1. DA REGULAMENTAÇÃO GERAL...........................................................................4
Art. 1................................................................................................................4
Art. 2................................................................................................................4
Art. 3...........................................................................................................................4
Art. 4...........................................................................................................................4
Art. 5...........................................................................................................................4
Art. 6...........................................................................................................................4
Art. 7...........................................................................................................................4
Art. 8...........................................................................................................................4
Art. 9...........................................................................................................................4
Art. 10.........................................................................................................................4
Art. 11.........................................................................................................................4

2. DOS PERCURSOS E DAS CATEGORIAS................................................................4
Art. 12..............................................................................................................4
Art. 13.........................................................................................................................4
Art. 14.........................................................................................................................4
Art. 15.........................................................................................................................4
Art. 16.........................................................................................................................4

3. DA TROCA DE MAPAS.......................................................................................5
Art. 17..............................................................................................................5
Art. 18.........................................................................................................................5

4. DA ROTINA DO ATLETA....................................................................................5
Art. 19..............................................................................................................5
Art. 20..............................................................................................................5
Art. 21..............................................................................................................5

5. DA RESPONSABILIDADE DO DESAFIO GOTA SERENA...........................................5
Art. 22..............................................................................................................5
Art. 23..............................................................................................................5
Art. 24..............................................................................................................5

6. DA INSCRIÇÃO / PARTICIPAÇÃO........................................................................5
Art. 25..............................................................................................................5
Art. 26..............................................................................................................5
Art. 27..............................................................................................................6
Art. 28..............................................................................................................6
Art. 29........................................................................................................................6
Art. 30........................................................................................................................6
Art. 31........................................................................................................................6

7. DA APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO DESAFIO GOTA SERENA.............................6
Art. 32..............................................................................................................6
Art. 33........................................................................................................................6
Art. 34........................................................................................................................6

8. DA DESCLASSIFICAÇÃO...................................................................................7
Art. 35..............................................................................................................7

9.   DAS RECLAMAÇÕES E RECURSOS......................................................................7
Art. 36..............................................................................................................7

10. DA SEGURANÇA...........................................................................................7
Art. 37.............................................................................................................7
Art. 38.............................................................................................................7

11. DA PREMIAÇÃO............................................................................................8
Art. 32..............................................................................................................8
Art. 33..............................................................................................................8



3

APRESENTAÇÃO

Este  documento  refere-se  ao  Regulamento  do  Desafio  Gota  Serena,  tem  sua
fundamentação  baseada  no  regulamento  da  Confederação  Brasileira  de  Orientação
mesmo não sendo uma competição oficial. Trata-se de um desafio para os praticantes e
simpatizantes da Orientação.

Desafie-se, vença seus limites...

Desafio Gota Serena

Gota serena (ou gota-serena) é uma expressão popular da região Nordeste do Brasil,
cujo significado pode ser para indicar surpresa ou admiração, se referindo a algo muito
bom,  ou  ainda,  quando  um  determinado  acontecimento  é  incrível,  grandioso  e
memorável.

O Desafio Gota Serena será disputado no Conde, na região de Tambaba litoral sul da
Paraíba que fica a cerca de 30 km da capital João Pessoa onde há várias opções de
pousadas e campings além de incrível beleza natural.

Área de reservas naturais e grandes plantios de bambu fazem parte do cenário principal
da competição, além é claro, da boa variação de altimetria. Com mapa de orientação,
simbologia  na  ISOM 2019  e  percursos  desafiadores  no  quesito  distância.  Pontos  de
controle variando entres as categorias A e B.

Vai arregar?
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1. DA REGULAMENTAÇÃO GERAL

Art. 1 - Considera-se por atleta todos que tenham conhecimento para a prática da Orientação e 
se inscrevam livremente no Desafio Gota Serena.

Parágrafo 1º: O Rota utilizará, preferencialmente, o número de registro da CBO como 
identificação do atleta. Os que não tiverem registro receberão números aleatórios.

Art. 2 - Recomenda-se o uso da camisa de manga, cobrindo os cotovelos e o uso de
caneleiras de proteção.

Art. 3 - O atleta que apanhar o mapa errado será penalizado com o tempo que perder
para regularizar a situação.

Art. 4 - O atleta  que perder o mapa deve retornar à partida e solicitar outro mapa e
continuar do ponto em que parou. A contagem do seu tempo não será interrompida.

Art.  5  -  Será  desclassificado  o  atleta  que  invadir  a  área  de  competição,  sem
autorização da organização, bem como serão desclassificados os que se beneficiarem
disto.

Art. 6 - Será desclassificado o atleta que não respeitar os símbolos e cores do mapa
de orientação (áreas perigosas, áreas proibidas etc),  sendo esta falta considerada
grave.

Art. 7 - Será desclassificado o atleta que não respeitar quaisquer itinerários balizados,
incluindo aqueles que não fazem parte do percurso.

Art.  8  -  O  atleta  que  cometer  atitude  anti-desportiva  será  desclassificado  e
encaminhado à Comissão Organizadora.

Art. 9 - Será considerada atitude anti-desportiva a falta de cuidados com o meio-
ambiente e a não preservação da natureza.

Art.  10  -  Ultrapassado  o  tempo  previsto  para  a  conclusão  da  prova,  a  cada  10
minutos o atleta perderá um ponto de controle. O tempo máximo para conclusão da
prova será de 04 (quatro) horas a contar da largada.

Art.  11  -  A  premiação  do  evento  ocorrerá   ao  término  do  tempo  máximo  para
conclusão da prova.

2. DOS PERCURSOS E DAS CATEGORIAS

Art. 12 - Percursos:
• 7km
• 15km
• 30km

Art. 13 - Categorias:
• Solo;
• Dupla (Masculinas, Femininas ou Mistas); e
• Trio (Masculinas, Femininas ou Mistas).

Parágrafo único: Todas as categorias podem ser mescladas em todos os percursos

Art.  14 - O atleta deverá informar a sua categoria  e percurso ao inscrever-se para o
Desafio Gota Serena.

Art. 15 - As categorias serão escolhidas independentemente da idade, sendo esta escolha
responsabilidade de cada atleta.

Art. 16 - As Cartas terão escala de 1/10000 e 1/15000, ISOM 2019 pelo mapeador
Peter C. Garibaldi.
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3. DA TROCA DE MAPAS

Art. 17 - O atleta terá apenas um ponto de troca de mapas, devidamente assinalado
no mapa.

Art. 18 - A troca de mapas será realizada em área aberta, locada no mapa, onde o
atleta terá água e frutas á vontade.

Parágrafo único: Apenas os percursos de 15km e 30km terão troca de mapa.

4. DA ROTINA DO ATLETA

Art. 19 - Ao chegar no local da prova pelo menos 1 hora ante da partida, o atleta
deverá  instalar-se,  receber  o  sicard  na  secretaria  e  inteirar-se   sobre  o  local  da
partida.

Art. 20 - Todos os atletas partirão ao mesmo tempo, (percurso fazenda) às 8h da
manhã.

Art. 21 - O ponto zero será a faixa de partida.

5. DA RESPONSABILIDADE DO DESAFIO GOTA SERENA

Art. 22 - O Desafio Gota Serena será uma competição de orientação pedestre, diurna,
com resultado de um único percurso, com ordem de visitação aos pontos de controle
livre e percurso longo.

Art. 23 - O Desafio Gota Serena será realizado, se possível, em áreas de fácil acesso,
agradáveis e com infraestrutura compatível ao número de participantes.

Parágrafo  Único:  O  Desafio  Gota  Serena  acontecerá  com  qualquer  condição
climática,  porém, em caso iminente de risco aos atletas,  o diretor do evento,
poderá cancelar ou adiar o início da competição.

Art. 24 - Os organizadores não podem ser responsabilizados por acidentes ocorridos
com participantes durante o evento, mas irão disponibilizar meios para prestar os
primeiros socorros e transporte para deslocar o acidentado até um hospital ou posto
de saúde mais próximo.

6. DA INSCRIÇÃO / PARTICIPAÇÃO

Art.  25  -  Os  menores  de  18  (dezoito)  anos  somente  poderão  participar  com a
autorização, por escrito, dos pais ou responsáveis legais, acompanhado de cópia de
documento  de identificação  do responsável.  A  organização impedirá  a partida  do
atleta que não apresentar a referida autorização;

Art. 26 -  Os participantes ao se inscreverem declaram que o fizeram por iniciativa
própria,  gozam  de  boas  condições  de  saúde,  possuem  conhecimentos  técnicos
suficientes para participar da competição e são responsáveis pelos riscos e acidentes
que venham sofrer no deslocamento, concentração e execução dos percursos.

Parágrafo Único: Recomenda-se que a primeira inscrição de um atleta novato seja 
em Dupla ou Trio.
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Art. 27 - Os participantes ao se inscreverem autorizam o uso de sua imagem, vídeo,
voz, depoimento ou dados biográficos em todo e qualquer material, entre fotos e
outros meios de comunicação capturados durante a prova para serem utilizados em
campanhas  promocionais  e  institucionais  do  organizador,  sendo  destinados  a
divulgação ao público em geral do esporte Orientação Pedestre. Esta autorização é
concedida a título gratuito, abrangendo o uso da mídia acima mencionada em todo
território nacional  e  no exterior,  em todas as suas modalidades e sem limite  de
tempo ou número de utilizações. Sendo assim, os participantes quando se inscrevem
declaram que autorizam o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a
título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro.

Art.  28  -  As  inscrições  dos  atletas  devem  ser  realizadas  no  site  do  evento
obedecendo o protocolo a seguir:

1 - Verificar valores divulgados no site do Desafio Gota Serena;
2 – Utilizar o link para acessar a página de pagamento onde poderá escolher a a 

forma que desejar para o pagamento (boleto ou cartões).

Parágrafo  1:  Os  atletas  são  responsáveis  pelos  dados  informados  ao  Rota  
Alternativa através do formulário de cadastro. O Rota Alternativa poderá recusar 
inscrições realizadas por dados ou valores incorretos ou incompletos, ou fora do 
prazo de inscrição.
Parágrafo 2: O atleta que perder o sicard, terá que restituir a organização com o 
valor de R$250,00

Art. 29 - Estar ciente da “Rotina do Atleta”, conforme item 4 deste Regulamento.

Art. 30 – A lista de inscritos para conferência estará disponível no site do evento,  ao
final de cada lote de inscrição até a data de divulgação da lista de partida no Helga-o. Podendo
o organizador mudar este prazo, através de comunicado oficial no site do evento, e-
mail e redes sociais.

Parágrafo 1º: O próprio atleta é responsável por verificar os dados registrados e 
solicitar eventuais correções até 07 (sete) dias antes da competição.

Parágrafo 2º: Passado esse prazo o organizador tem o direito de recusar as  
solicitações de correções e o atleta participará com os dados registrados mesmo 
que isso tenha impacto negativo em classificação ou pontuação.

Parágrafo 3º: As eventuais correções solicitadas nesse prazo deverão constar na 
lista de partida.

Art. 31 – Em caso de cancelamento e/ou adiamento do Desafio Gota Serena, haverá
devolução  do valor  pago pela inscrição,  podendo o atleta  optar  por  deixar  como
crédito para inscrição em uma futura competição organizada pelo Rota Alternativa.

7. DA APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO DESAFIO GOTA SERENA

Art.  32 – Os atletas  serão classificados individualmente,  em ordem crescente de
tempo de execução do percurso, dentro de sua categoria.

Art. 33 – O atleta que não concluir ou desistir do percurso é obrigado registrar sua
passagem pela faixa de chegada, o mais rapidamente possível, para fins de controle
do efetivo participante e evitar atrasos na apuração.

Art. 34 – O tempo limite para execução do percurso deve atender o Art. 10 deste 
Regulamento.
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8. DA DESCLASSIFICAÇÃO

Art. 35 - Será desclassificado do Desafio Gota Serena o atleta que:

a) Solicitar apoio técnico a outro atleta;
b) Apoiar tecnicamente outro atleta;
c) Não passar na faixa de chegada ou não fazer o registro do ponto de controle de 

chegada;
d) Passar na faixa de chegada sem o mapa;
e) Participar no lugar de outro atleta;

f) Prejudicar intencionalmente a competição ou outro atleta;
g) Não zelar pela propriedade onde se realiza a competição;
k) Contrariar as determinações dos organizadores, comunicadas nos boletins 

técnicos do evento ou durante o briefing antes da competição;
l) Comportar-se de maneira antidesportiva;
m) Não der destinação apropriada ao lixo produzido;
n) Não seguir os balizamentos obrigatórios do percurso, inclusive entre a faixa de 

partida e o prisma de partida;
o) Utilizar SI-Card diferente do registrado para o competidor;

9. DAS RECLAMAÇÕES E RECURSOS

Art. 36 – Um recurso pode ser feito ao Rota Alternativa sobre infrações a este 
regulamento ou irregularidade detectada.

Parágrafo 1°: Um recurso somente pode ser feito em relação ao resultado final do
evento.

Parágrafo 2°: O recurso só poderá ser feito por competidores em no máximo 24 
(vinte e quatro) horas após a divulgação do resultado final do evento.

Parágrafo 3°: O Rota Alternativa julgará e divulgará o resultado do recurso em, 
no máximo, 72 (setenta e duas) horas após o recebimento.

10. DA SEGURANÇA

Art.  37  –  A  Organização,  deverá  empregar  todos  os  esforços  para  atender  às
exigências e regras do desporto orientação com relação à segurança individual dos
atletas em cada evento.

Art. 38 – Deverão ser ressaltados nos avisos preliminares, antes da partida, bem
como, colocados nos mapas, os pontos que apresentam qualquer perigo ou áreas
interditadas para a competição.
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11. DA PREMIAÇÃO

Art. 34 – Serão premiados com medalhas de participação todos os atletas que 
concluírem seus percursos.

Art. 35 – Outros prêmios poderão ser concedidos a cargo dos organizadores.

João Pessoa, PB, 18 de Novembro de 2018.

Denis Henrique Martins
Diretor do Desafio Gota Serena


