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Quem Supera, Vence! 
 

Regulamento Específico                              

da CORRIDA DE ORIENTAÇÃO                  

no FEAC 2022 
 

Art. 1º A realização da modalidade CORRIDA DE ORIENTAÇÃO, caráter presencial, 

disputada em duplas formadas por um homem e uma mulher em percurso de 

revezamento, no FEAC 2022 (Festival de Esportes e Atividades Comunitárias da 

Universidade de Brasília), estabelece saudável competição entre a comunidade 

universitária da UnB, organizada a partir dos seus diferentes cursos e setores, 

incentivando os esportes presenciais em âmbito universitário, integrando docentes, 

servidores e estudantes em um festival no formato de olimpíada. 

http://www.esporte.unb.br/
http://www.cultura.unb.br/
http://www.deac.unb.br/
http://www.instagram.com/esporteunb
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Realização 

Art. 2º A competição de CORRIDA DE ORIENTAÇÃO está prevista, a confirmar, a 

realizar-se na sexta-feira, 6 de maio, no período vespertino. 

Art. 3º A coordenação da modalidade ficará a cargo dos profissionais, estudantes, 

servidores e docentes abaixo mencionados, com o suporte da Diretoria de Esporte e 

Atividades Comunitárias (DEAC / UnB). 

JOSÉ ALTAIR BLANCO FERNANDES – jabfblanco@gmail.com – 9 8207 0980 

CRISTIANO HOPPE NAVARRO – cristianohoppenavarro@gmail.com – 9 9143 9179 

VILMA MARIA BATISTA NOGUEIRA – vilma137@gmail.com – 9 9218 7103 

CARLA CRISTINA DE CARVALHO ALVES – carla.alves@aluno.unb.br – 9 8100 3873 

ANTONIO VINICIUS BORGES – antonioborges96@live.com – 9 9195 5923 

DIRETORIA DE ESPORTE E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS – deac@unb.br  

Parágrafo Único. A CORRIDA DE ORIENTAÇÃO será regida por este Regulamento, 

apoiado pelo Regulamento Geral do FEAC 2022, disponível em www.esporte.unb.br.  

 

Dos Participantes 

Art. 4º Serão garantidas 4 (quatro) vagas para duplas por Entidade (Centro Acadêmico 

e Atlética em parceria, Centro Acadêmico, Atlética, Associações). 

Parágrafo Único. Fica a critério da Organização da Modalidade aceitar inscrições além 

das previstas acima por Entidade, de acordo com a viabilidade. 

Art. 5º Cada dupla será necessariamente formada por um homem e uma mulher. 

Art. 6º Será aceito até 1 (um) atleta especial dentro da dupla representando uma 
Entidade. Os atletas especiais são ex-alunos do mesmo curso, alunos com matrícula 
especial, docentes, servidores e avulsos (alunos regulares de cursos não-participantes 
da mesma modalidade), conforme definido nos Artigos 13º a 24º do Regulamento Geral. 

Art. 7º Serão aceitos participantes convidados da comunidade externa à Universidade 
dentro da cota de atletas especiais. 

 

Das Inscrições na modalidade CORRIDA DE ORIENTAÇÃO 

Art. 8º As inscrições estão previstas a ser realizadas a partir do dia 10 de março de 

2022. 

Art. 9º As inscrições estão previstas a ocorrer até dia 18 de abril de 2022. 

Art. 10º A inscrição deverá ser realizada pela Entidade em formulário específico que 

estará disponível em www.esporte.unb.br, indicando no campo “modalidade” CORRIDA 

DE ORIENTAÇÃO. 

http://www.esporte.unb.br/
http://www.cultura.unb.br/
http://www.deac.unb.br/
http://www.instagram.com/esporteunb
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Parágrafo Único. Fica a critério dos Organizadores da Modalidade prorrogar o prazo de 

inscrição. 

 

Congresso Técnico 

Art. 11º O Congresso Técnico está previsto para o dia 25 de abril às 12h, após o término 

das inscrições, com data, horário e sala virtual a serem confirmadas e divulgadas pelo 

e-mail e/ou WhatsApp fornecido no ato da inscrição. 

Parágrafo Único. O Congresso Técnico irá esclarecer dúvidas do Regulamento 

Específico e Geral, explicar as regras da modalidade e definir entre os inscritos a fórmula 

de disputa e chaveamento das partidas e provas, fazendo os sorteios necessários. 

 

Comunicação 

Art. 12º A comunicação com as Entidades, duplas e orientistas participantes ocorrerá 

por:  

a) grupo específico de WhatsApp da modalidade (o link de convite será compartilhado 

com os inscritos);  

b) e-mail unbfeac@gmail.com para dúvidas pontuais;  

c) site www.esporte.unb.br, www.cultura.unb.br e www.deac.unb.br para 

disponibilização de Regulamentos Geral e Específicos e Boletins;  

d) www.instagram.com/esporteunb para informações e notícias. 

 

Pontuação 

Art. 13º A CORRIDA DE ORIENTAÇÃO, para efeitos de pontuação para o Ranking 

Geral do FEAC 2022, assim como as demais modalidades (exceto Quadratlo e Octatlo), 

valerá:  

Classificação Pontuação 

1º 25 

2º 22 

3º 20 

4º 18 

5º 16 

6º 15 

7º 13 

8º 12 

9º em diante 10 

 

Parágrafo Único. Somente será considerado o melhor resultado de cada Entidade como 

pontuação conquistada para o Ranking Geral do FEAC 2022, quando se fizer 

representada por mais de uma dupla. 

http://www.esporte.unb.br/
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Fórmula de disputa 

Art. 14º A fórmula de disputa será explicada no Congresso Técnico. 

Art. 15º A ordem de partida será definida por sorteio. 

Art. 16º O local da corrida será o Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília, 

em percurso exploratório. 

 

Regras Específicas 

Art. 17º As regras serão as oficiais da Orientação Pedestre, disponíveis em 

https://www.cbo.esp.br/assets/gerenciador/CBO/Regras/1%20-

%20Regras/01.%20Regras%20%20IOF%202022%20%20Portugu%C3%AAs.pdf e 

chanceladas pela CBO e IOF, a não ser pelos itens listados a seguir. 

Art. 18º Cada dupla receberá um mapa colorido impresso do campus Darcy Ribeiro com 

os pontos de controle e locais de referência. 

Art. 19º Cada dupla será formada por um homem e uma mulher, que farão percursos 

diferentes em sistema de revezamento. 

Art. 20º A largada de cada dupla será com intervalo entre 1 e 3 minutos. 

Art. 21º O método de validação da passagem nos pontos de controle será esclarecido 

no Congresso Técnico. 

Art. 22º O tempo final de percurso será a soma dos tempos dos dois percursos 

consecutivos diferentes realizados em revezamento pelo homem e mulher componentes 

da dupla.  

 

Premiação 

Art. 23° Haverá certificados para os integrantes das três duplas melhores classificadas, 

expedidos em até 60 dias após o FEAC pela Diretoria de Esporte e Atividades 

Comunitárias (DEAC). 

 

Disposições finais 

Art. 24º Os participantes autorizam expressamente o FEAC a expor/utilizar seus nomes 

e suas imagens na divulgação da CORRIDA DE ORIENTAÇÃO. 

Art. 25º Os casos omissos serão resolvidos pela Organização da modalidade, com 

anuência da Coordenação Geral do FEAC 2022. 

 

Organização da CORRIDA DE ORIENTAÇÃO 

Coordenação Geral do FEAC 2022 

Brasília, março de 2022 
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