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1. LOCAL DE PROVA  

  

 A etapa ocorrerá na praia do Balbino, município de Aquiraz.  

  

  

2. COMISSÃO ORGANIZADORA  

  

Diretor da Prova Antônio José Souto de Sousa 

Diretor Técnico Marcelo de Aquino Oliveira 

Diretor Administrativo Antônio Carlos Pontes Barreto. 

Cartografia e 

Percursos 
Marcelo de Aquino Nogueira 

Montadores de 

Percursos 

Antônio José Souto de Souza , Matheus Lima Correia 

Lucas Lima Correia e Antônio Marden O. de Sousa 

Árbitro de Partida Antônio José Souto de Sousa 

Árbitro de Chegada José Rõmulo Correia Jr. 

Árbitro da Prova Matheus Lima Correia 

Cadastro e Apuração Marcelo de Aquino Nogueira 

Assistência Pré-

Hospitalar 

CTRA - Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento em 

Resgate - Cascavel / CE 

Monitor dos iniciantes Antonio Marden Oliveira de Sousa 

Apoio 

 Federação Cearense de Orientação - FECORI 

Clube de Orientação Coqueiro 

 Círculo de Pais e Alunos do Colégio Militar de 

Fortaleza AMPB 

 Associação dos Moradores do Povoado do Balbino 

  

  

3. DATA E PROGRAMAÇÃO DO EVENTO  

  

Dia    Hora  Evento  

04 de 
outubro de 

2015  
(domingo)  

8h   Recepção dos atletas  

8h30  Hasteamento do Pavilhão Nacional  

8h40  Informações Técnicas  

9h  Partida dos primeiros atletas  

13h  Encerramento e desmontagem do percurso  

Obs: A partida dos atletas ocorrerá impreterivelmente as 9:00 horas. 

 

 

 

  



4. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE COMPETIÇÃO.  

  

A Praia do Balbino localiza-se a 62km de Fortaleza, no município de Cascavel. Seus 

acessos são pela CE-040, a partir da cidade de Pindoretama ou da cidade de 

Cascavel. Localiza-se entre as praias de Batoque (Aquiraz) e Caponga.    

 

A Área de Preservação Ambiental – APA – de Balbino, criada em 1998, abrange 

uma área de 250 hectares e é constituída de dunas, lagoas, manguezais, praia e 

as diversificações da cobertura vegetal na faixa litorânea.    

Mais de duzentas famílias dependem da pesca artesanal de peixe, lagosta e outros 

crustáceos. A agricultura é outra fonte de sustento dos moradores.  

 

A prova ocorrerá em área com diversos tipos de terreno, com constante alteração 

de relevo e vegetação. Areia de praia, dunas mais elevadas, matas de arbustos, 

matas abertas, matas fechadas, matas ciliares, charcos, áreas de mangue, 

coqueirais, áreas cultivadas e áreas urbanas estarão presentes na região da prova. 

 

IMPORTANTE: ATLETAS DAS CATEGORIAS E, A E B UTILIZAREM O   

EQUIPAMENTO “ÓCULOS DE PROTEÇÃO” !!! 

 

5. INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

 

O clima chuvoso e a existência de mangue na região da prova levam à ocorrência 

de insetos e terrenos alagados. Recomendamos o uso de repelente no percurso. 

Não foi registrada presença de urtiga na região. O mangue, renova-se 

constantemente de acordo com as marés.   

 

A área da prova contém estradas e ruas, a maioria em piçarra. Apesar de oferecer 

pouco risco aos atletas devido à baixa velocidade dos automóveis, solicitamos todo 

o cuidado ao atravessar ou utilizar estas vias.   

 

Todos os atletas entre 12 e 70 anos estarão cobertos por seguro. Para um melhor 

serviço de nossos corretores, todos os segurados devem informar nome completo, 

CPF e data de nascimento com antecedência mínima de 2 dias do evento. 



Solicitamos que cada atleta confirme seus dados junto ao técnico de seu clube. Os 

menores de idade devem informar também nome do responsável e CPF. 

 

6. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

 

DA TERRA, DA GENTE E SUA HISTÓRIA    

BALBINO denominou-se assim pelo nome de família adotado a partir da fuga do 

quilombo. Esconderam-se dos seus donos, certamente senhores de engenho, para 

serem livres. A terra era boa, rica e fértil. Ali, pertinho do mar, com manguezal, lagoa 

doce, mata virgem, e dunas de brancas areias. Terra boa de plantar, boa de viver, 

de sustentar a família, de criar os filhos. E assim ficaram, de peixe, de siri, de 

caranguejo, de caça, de mandioca, de caju.    

 

Um dia, um grileiro, com capangas e armas, chegou à vila. Dono se dizia. Foi terror. 

Balas nos ares, armas apontadas para cabeça dos homens, choro de criança, gritos 

de mulheres, tudo, para nunca mais esquecer. Achando pouco, o dito dono mandou 

atear fogo nas palhas das quais eram as casas. Era o fim, parecia. O Balbino estava 

em chamas. Deus escutou os clamores e as preces do sofrer. Autoridades vieram, 

o direito foi restabelecido. Todo Balbino tem seu título de terra agora. E contam que, 

por ironia, um tempo após, aquele grileiro morreu por fogo.   

 

7. MAPAS 

 

Os mapas serão disponibilizados em escalas de 1:10.000, com curvas de nível de 

5m. Os percursos terão entre 2km e 7km.  

 

8. LISTA DE PARTIDA  

  

 A lista de partida será publicada um dia anterior à competição, ou antes, no site 

www.helga-o.com/start.  

  

 

 



9. ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO 

  
Teremos três pontos de água em toda área de prova. Além de água e frutas aos 

atletas no final de seus percursos. Será servido um prato quente (feijoada) aos 

atletas e familiares.  

  

10. OUTRAS INFORMAÇÕES  

  
Preservemos a natureza e a área privada dos cedentes, por isso, o lixo gerado 

deverá ser depositado em local apropriado. Todo o lixo gerado por atletas e seus 

convidados deve ser recolhido pelos mesmos.  

 

11. SOLICITAÇÃO AOS ATLETAS 

 

Conclamamos a todos os atletas participantes desta etapa a doarem, pelo menos, 

1kg de alimento básico, para destinação à famílias mais carentes da comunidade, 

pelo que, a organização da prova agradece. 

  

 

 

 

  
   

  
Antônio José Souto de Sousa 

Diretor da Prova  

  

  

  

Matheus Lima Correia  

Árbitro da Prova 



CROQUI 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


