
                                                        

 
Details do Evento:   
O Cambor 2023  é  um evento pontuável para o Ranking Mundial de Orientação Pedestre 2023 é um  
World Ranking Event  (WRE ) que vai ser realizado na região de Cabo Frio -Região dos Lagos, e São 
Pedro da Aldeia , Estado do Rio de Janeiro no período de 20 a 23 de Abril  de 2023. A Organização deste 
grande evento integrado no XXIV Campeonato Brasileiro de Orientação Pedestre vai ser da 
responsabilidade da Federação Internacional de Orientação ( IOF ) com apoios da Confederação 
Brasileira de Orientação e  Federação de Orientação do Rio de Janeiro.  

Details do Evento:   
Este evento pontuável para o Ranking Mundial de Orientação seguirá as regras internacionais da  ( IOF)  
International Orienteering Federation  e regras de Orientação pedestre da Confederação Brasileira de 
Orientação. As  areas de competição estão localizadas nas Cidades de Cabo Frio e de São Pedro da 
Aldeia - RJ. Este evento é uma prova integrada no calendário competitivo 2023 da IOF e no calendário 
do campeonato Brasileiro. 

Details do Terreno:  
A prova vai  ser realizada na Reserva Estadual  Costa do Sol em terrenos dunas da mata Atlântica nativa  
numa extensão de mais de 40 Klms. A vegetação é nativa a catinga tropical com 70% restingas sendo a 
floresta de casuarina espécie nativa da Australia de crescimento rápido para proteger da erosão. Relevo 
com desnível moderado e boa penetrabilidade .  
A escala dos mapas de floresta é de 1:10000 e 1:5000 sendo o de Sprint na escala de 1/4000 

Local do Evento 
O evento vai ter Lugar no estado do Rio de Janeiro na cidade de Cabo Frio a cerca de 170 Klms do 
Aeroporto do Galeão 

Constituição do Evento :   
Este evento internacional vai ser constituído por 3 provas com o seguinte programa: 

Dia 20 de Abril Cerimonia de abertura do evento 
Dia 21 de Abril  prova de distancia média em floresta 
Dia 22 de Abril Prova de  distancia longa em Floresta 
Dia 23 de Abril Prova de Sprint Urbano em Cabo Frio 
Cerimonia de entrega de Prémios  ás 14:00

    
Data limite das inscrições:   Limite 10 de Março 2023 

Questões :Todas as informações sobre este evento serão disponibilizadas por: 
www.clubetap.com ou em  www.fpo.pt ou fcoelhotap@sapo.pt   933265931  

http://www.clubetap.com/
http://www.fpo.pt



