
                      
 

 

 
 

 

                                 1º Super Treino Navegar 

                               CAMPOS DO JORDÃO - SP 
                                                  04 e 05  de abril de 2020 

 
 

Atu 
 

1. O Super Treino Navegar 

O Super Treino Navegar é a reunião em um único final de semana, de um conjunto de 
atividades da Corrida de Orientação. 

É uma atividade aberta a TODOS os amantes do esporte, quer sejam atletas, quer sejam 
apenas entusiastas, quer sejam filiados a alguma entidade ou aqueles que apenas querem apro-
veitar o contato com a natureza e desfrutar de horas agradáveis. 

O Super Treino Navegar será composto por um Curso de Iniciação à Corrida de Orientação 
no dia 04 de abril (no sábado pela manhã e parte da tarde), por um Percurso Sprint (Sábado à 
tarde) e por um percurso médio no dia 05 de abril (no domingo pela manhã). 

A inscrição para o curso de iniciação é GRATUITA e as inscrições para o Sprint e percurso 
médio terão valores acessíveis a todos. 

Tudo isto acontecerá no Aventura no Rancho, parceiro comercial e apoiador mais uma vez 
de nossos projetos. 
 

2. Organização 

O Super Treino será organizado pela Navegar Assessoria Esportiva. 
 

Função Responsável Informações 

Diretor Geral Rogerio Campos 

 
(11) 9 4808 0093   

(WhatsApp) 
 

Secretaria/Apuração 
Equipe da Navegar Assessoria Espor-

tiva 

Mapeador/Traçador de 
percursos 

Rogerio Campos 

Apoio de Saúde 
SAMU da Cidade de Campos do Jor-

dão. 
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(Todos os atletas participantes do 
evento estarão cobertos com seguro 

de vida e de acidentes pessoais) 

 

3. Programa Geral do Super Treino 

Data Horário Atividade Local 

29 de março de 2020 
(Domingo) 

08:00h 
Início da 1ª Fase do Curso de Iniciação 

 (EAD) 
Em domicílio 

03 de abril 2020 
(Sexta-feira) 

23:59h 
Encerramento da 1ª Fase do Curso de 

Iniciação 
 (EAD) 

04 de abril de 2020 
(Sábado) 

 

09:00h 
 

2ª Fase do Curso de Iniciação 
(Presencial)  

Aventura no 

Rancho 

Avenida Pedro 

Paulo, 7.997  

(Estrada do 

Horto Florestal, 

altura do Km 

8,5) 

12:00h Almoço 

13:00h 
2ª Fase do Curso de Iniciação 

(Presencial) 

16:00h Encerramento do Curso de Iniciação 

16:00h 
Partida do Percurso Sprint  

 (Conforme ordem de Chegada dos 
atletas) 

16: 45h Limite para partida do último atleta  

05 de abril de 2020 
(Domingo) 

09:00h 
Partida do Percurso Médio 

(Conforme ordem de Chegada dos 
atletas) 

Aventura no 

Rancho 

Avenida Pedro 

Paulo, 7.997  

(Estrada do 

Horto Florestal, 

altura do Km 

8,5) 

11:00h Limite para partida do último atleta 

 

4. Local do Super Treino Navegar 

A cidade de Campos do Jordão 
Localizada a 173 km da capital paulista e a 350 km da capital carioca, a cidade de Campos 

do Jordão reúne um ambiente propício para o turismo esportivo, rural e gastronômico a 1.628 
metros acima do nível do mar. 

A cidade está localizada no maciço da Serra da Mantiqueira, possui uma área de 289,5 Km 
2, sendo considerada referência no turismo de inverno no Brasil, graças ao seu clima, sua cul-
tura, gastronomia e tradição hospitaleira. 

 
O Aventura no Rancho 
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O Aventura no Rancho é uma área de proteção ambiental, localizado a aproximadamente 
8 Km do bairro do Capivari (Centro da Cidade de Campos do Jordão) seguindo em direção ao 
Horto Florestal. 

No Rancho são oferecidos mais de 100 alqueires de matas de araucária e campos de alti-
tude, permeado por trilhas e estradas. 

Durante todo o evento, funcionará o restaurante do local (Rango no Rancho), que ofere-
cerá café da manhã e almoço aos atletas e familiares. 

Todos os atletas que participarem do 1º Super Treino no Rancho, estarão duplamente se-
gurados pelo seguro individual da Porto Seguro, que é a seguradora oficial da Navegar Assesso-
ria Esportiva e também do Aventura no Rancho. 

 
Turismo em Campos do Jordão 
A cidade de Campos do Jordão é reconhecida nacionalmente pelo turismo gastronômico e 

de aventura, uma vez que a região oferece atividades em contato com a natureza como cami-
nhadas nas trilhas e cachoeiras, a prática de esportes de aventura como alpinismo e rapel, raid 
de Jeep, asa delta, paraglider, passeios de bike, caminhadas por percursos rasos dos ribeirões, 
observações da fauna e flora, além da oportunidade de saborear uma gastronomia variada nos 
bares e restaurantes, além das cervejas e chocolates artesanais.  
 

Locais para visitação: 
Parque Estadual de Campos do Jordão: Unidade de conservação localizada a 12 Km do 

centro do Capivari e a apenas 3 Km do Aventura no Rancho (Centro de Eventos). Oferece passeio 
em trilhas e área de café/lanchonete. 

Pico do Itapeva: Localizado a 2.025 metros de altitude e embora esteja localizado no mu-
nicípio de Pindamonhangaba, o acesso por Campos do Jordão é totalmente feito por estrada 
pavimentada, sendo um dos pontos mais altos acessíveis por automóvel no Brasil. 

Pedra do Baú: Localizada no município de São Bento do Sapucaí, o acesso por Campo do 
Jordão também é feito totalmente por estrada pavimentada. O local abriga algumas rotas de 
escalada esportiva do Brasil. 

Além disto, Campos do Jordão abriga o Palácio Boa Vista, com um amplo acervo de arte 
nacional do período colonial e do modernismo, o Museu Felícia Leirner, com esculturas a céu 
aberto, além do bairro do Capivari, com uma ampla e variada opção gastronômica. 

 

  

Parque Estadual de Campos do Jordão Pico do Itapeva 
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5. Localização da Cidade de Campos do Jordão no Estado de São Paulo 

O município de Campos do Jordão está localizado na região sudeste do estado de São 
Paulo.  

Latitude "sul- 22º 44’20”   
Longitude "oeste- 45º 35’ 27”  

 

 
 

6. Distâncias da Cidade de Campos do Jordão para outros centros 

 

 

Cidade Distância 

Belo Horizonte 500 
Brasília 1.140 

Curitiba 597 
Florianópolis 882 

Goiânia 1.038 

Porto Alegre 1.317 
Rio de janeiro 350 

Salvador 1.890 
São Paulo 173 

 

 

7. Centro de Eventos 

O Centro de Eventos do 1º Super Treino Navegar, será o Aventura no Rancho. 
Endereço: Avenida Pedro Paulo, 7.997 (Estrada do Horto Florestal, altura do Km 8,5) 

         Latitude "sul- 22º 41’29”   
                   Longitude "oeste- 45º 30’ 12” 
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8. Como chegar ao local do Super Treino Navegar 

a) Para quem vem do interior de São Paulo pela Rodovia Pedro I  
Seguir pela Rodovia Pedro I até o entroncamento com a Rodovia Presidente Dutra (altura 

da cidade de Jacareí) e seguir por ela até o entroncamento da Rodovia Presidente Dutra com a 
Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro e seguir por ela até a cidade de Campos do Jordão. Na 
cidade de Campos do Jordão, seguir em Direção ao Horto Florestal pela Avenida Pedro Paulo 
(Estrada do Horto Florestal) até o número 7.997 (altura do Km 8,5) 
  

b) Para quem vem do interior ou capital pela Rodovia Ayrton Senna  
Seguir pela Rodovia Ayrton Senna/Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro até a cidade de 

Campos do Jordão. Na cidade de Campos do Jordão, seguir em Direção ao Horto Florestal pela 
Avenida Pedro Paulo (Estrada do Horto Florestal) até o número 7.997 (altura do Km 8,5) 

 
c) Para quem vem da capital pela Rodovia Presidente Dutra  
Seguir pela Rodovia Presidente Dutra até o entroncamento com a Rodovia Floriano Rodri-

gues Pinheiro e seguir por ela até a cidade de Campos do Jordão. Na cidade de Campos do 
Jordão, seguir em Direção ao Horto Florestal pela Avenida Pedro Paulo (Estrada do Horto Flo-
restal) até o número 7.997 (altura do Km 8,5) 
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d) Para quem vem do Rio de Janeiro  
Seguir pela Rodovia Presidente Dutra até o entroncamento com a Rodovia Floriano Rodri-

gues Pinheiro e seguir por ela até a cidade de Campos do Jordão. Na cidade de Campos do 
Jordão, seguir em Direção ao Horto Florestal pela Avenida Pedro Paulo (Estrada do Horto Flo-
restal) até o número 7.997 (altura do Km 8,5) 
 

e) Para quem vem de Minas Gerais  
Seguir pela Rodovia Fernão Dias até a cidade de Pouso Alegre, pegue o acesso à Rodovia 

BR 459 e seguir por ela até o entroncamento com a Rodovia Antonio Simões de Almeida (MG 
173). Siga até a SP 042 e logo depois pela SP 046 até a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 
383). Siga por ela até a cidade de Campos do Jordão. Na cidade de Campos do Jordão, seguir 
em Direção ao Horto Florestal pela Avenida Pedro Paulo (Estrada do Horto Florestal) até o 
número 7.997 (altura do Km 8,5) 

 
Obs: Os ônibus, micro-ônibus, caminhões ou veículos de grande porte NÃO CONSEGUEM 

ACESSAR O CENTRO DO LOCAL DO EVENTO. Os mesmo deverão ser estacionados em Bolsão 
de estacionamento ao lado da entrada do Horto Florestal (Aproximadamente 3 km da entrada 
do Aventura no Rancho).  

 

9. Regras do Super Treino Navegar 

O super Treino Navegar observará as regras da Federação Internacional de Orientação 
(IOF) e as Regras de Orientação Pedestre 2019 (CBO), com os devidos afastamentos necessários 
para adequação ao treino. 

Em hipótese nenhuma serão desrespeitadas regras que comprometam os fundamentos do 
esporte e o FAIR PLAY. 
 

10. Categorias do Super Treino Navegar 

 

Os níveis de dificuldade dos percursos serão aplicados apenas à categoria ADULTO. 
                     N: fácil - B: difícil - A: Muito Difícil - E: Elite 

MASCULINO (H) Idade FEMININO (D) 

H Infantil  Até 12 anos D Infantil  

H Juvenil  Até 16 anos D Juvenil  

H Junior  Até 20 anos D Junior  

H Adulto N 

Qualquer idade 

D Adulto N 
H Adulto B D Adulto B 

H Adulto A D Adulto A 

H Adulto E D Adulto E 

H Master  Mais de 35 anos D Master  
H Sênior  Mais de 45 anos D Sênior  

H Veterano Mais de 55 anos D Veterano 

H VIP  Mais de 65 anos D VIP  
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11. Forma de Inscrição – Data Limite – Forma de Pagamento - Valores 

Todas as inscrições deverão ser efetuadas via WhatsApp: (11) 9 4808 0093 
 

12. Data Limite 

Até 23:59 horas do dia 30 de março de 2020 (segunda feira).  
 

13. Formas de Pagamento 

                     Transferência e Depósito Bancário 

Banco Santander 
Agência: 0257 

Conta Corrente: 13006887-9 

Em nome de: 
Rogerio Campos Ensino de Esportes Ltda ME 

CNPJ: 35.833.692/0001-33 

 

                     Cartão de Crédito 

Solicite via WhatsApp, o link para pagamento 

 

14. Valores 

VALORES DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO 

 Inscrição Até 30 de março Obs 

A Curso de Iniciação GRATUITO - 

B Percurso Sprint R$ 15,00 - 

C Percurso Médio R$ 35,00 - 

D 
Acantonamento/Acampamento  

(Todo o período) 
R$ 20,00  

 

15. Kit do Atleta 

KIT DO ATLETA 

. Diploma de participação com integralização das horas de ensino/aprendizagem para todos 
os concludentes do curso de iniciação.  
. MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO par todos os atletas participantes do percurso médio. 
. Hidratação com água, frutas e repositor hidroeletrolítico após os percursos sprint e médio. 
. Seguro contra acidentes pessoais e morte acidental. 
. SI CARD para uso nos percursos sprint e médio (O mesmo deverá ser devolvido após o 
evento). 
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16. Premiação 

PREMIAÇÃO 

. Todos os atletas participantes do percurso médio receberão MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO. 

 

17. Riscos e Restrições aos participantes 

Os Riscos aos participantes são os inerentes aos esportes outdoor, os atletas menores de 
idade deverão entregar o Termo de Responsabilidade assinado pelos responsáveis, na Secreta-
ria do evento.  

 

18. Mapas 

O mapa do Sprint foi confeccionado de acordo com as ISSprOM 2019, com uso do GPS 
Garmin 66CS. 

O mapa do percurso médio foi atualizado de acordo com as ISOM 2017-2, com uso do GPS 
Garmin 60CSx. 
 

19. Descrição do Terreno 

A área da competição apresenta uma vegetação típica de matas de araucária (variações de 
vegetação 406, 408 e ilhas de 410), permeado por campos de altitude (variações de vegetação 
401, 402, 403 e 404), entrecortado por uma malha de trilhas e estradas (variações de trafega-
bilidade 504, 505 e 506). 

O relevo tem altitude variando de 1.530 a 1.650 metros, sendo margeado ao sul pelo Ri-
beirão Capivari, um rio de profundidade variável, sendo transponível em alguns pontos. 
 

20. Apuração e resultados 

a) Será utilizado o sistema eletrônico Sport Ident.   
b) Os atletas que possuem o SI-Card próprio deverão informar o número do mesmo 

por ocasião do preenchimento da Ficha de Inscrição.   
c) Os valores correspondentes ao aluguel SI-Card dos atletas que não o possuem, já 

estão inclusos no valor das inscrições.  
d) Em caso de dano ou extravio do SI-Card alugado, no ato da devolução o atleta de-

verá indenizar à organização o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 
 

21. Hospedagem 

A) Acantonamento/Acampamento  
Os atletas poderão ficar acantonados/ acampados no Sítio Santo Antonio (Sede do Evento), 

recolhendo juntamente com a inscrição o valor de permanência de R$ 20,00 (Para todo o perí-
odo). 

Na área externa do acantonamento existe um espaço para fogueiras que poderá ser utili-
zada, observando-se o devido cuidado de proteção à vegetação existente. 
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B) Hotéis/Pousadas 
A cidade de Campos do Jordão é um destino turístico nacionalmente conhecido, dispondo, 

portanto, de uma excepcional rede hoteleira. Sites de agendamento disponibilizam informa-
ções sobre hospedagem em toda a cidade, com variados valores das diárias.  

A organização do evento já estabeleceu parceria com os seguintes hotéis/pousadas: 
Chalés Campos do Jordão 
 
Dentro do centro de Eventos 
www.chalescamposdojordao.com.br 
Avenida Pedro Paulo, 7.997 (Estrada do Horto Florestal, altura do Km 8,5) 
(12) 3663 4481 
       9 9727 3678 
 (Chalés muito confortáveis que acomodam de 2 a 7 pessoas) 
 
Pousada Villa Hegus 
Rua Passagem da Neblina, 60. 
10,0 km do Centro de Eventos 
(12) 3662 6051 
(Quartos e chalés muito confortáveis que hospedam de 2 a 6 pessoas) 

 

22. Alimentação 

O restaurante do Aventura no Rancho (Rango no Rancho) oferecerá refeições, lanches, 
bebidas e cafés, durante todo o evento.  

A cidade de Campos do Jordão oferece um excelente e variado número de restaurantes.  
  

23. Mídia 

O evento será registrado em imagem e som que serão utilizados como material educativo 
e promocional. Ao se inscrever o atleta tem ciência desta condição e permite a publicação de 
sua imagem colhida no contexto do evento. O atleta que não desejar ter sua imagem publicada 
deverá fazer manifestação expressa, junto com o e-mail de inscrição.  
 

24. Percursos 

Todos os percursos terão extensão para previsão do vencedor com o tempo de 12 a 15 
minutos nas provas de sprint e 40 a 45min na média distância.  
 

25. Apoio 

 

INSTITUIÇÕES QUE APOIAM ESTE EVENTO 
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26. Patrocínio 

 

INSTITUIÇÕES QUE PATROCINAM ESTE EVENTO 

  

 

 

 

27. Informações 

 

Informações gerais sobre o Super Treino poderão ser obtidas com:  
ROGERIO CAMPOS 
(11) 9 4808 0093 
e-mail: campos@navegar.esp.br 
Site do evento: www.navegar.esp.br 

 
 
 

__________________________________________ 

Rogerio Campos 
CREF 130.611-G/SP - CBO 1608 

Diretor de Prova 
 
 
 
 
 
 


