
Apresentação:

A Iº Prova de Obstáculos da Cidade De Estremoz Evento Organiza pela Associação Rota 
D’Ossa. Este evento pretende dinamizar a prática desportiva na região colocando a prova 
todos os estremocenses , e com objetivo de trazer ao Concelho De Estremoz, atletas de 
todo o país.  A Associação Rota D’Ossa conta  com o apoio da Câmara Municipal  De 
Estremoz, da União De Freguesias De Estremoz, bem como de outros parceiros locais.
A Iª Prova de obstáculos da Cidade de Estremoz é uma prova de corrida, onde durante o 
percurso os atletas terão que atravessar diversos obstáculos, naturais ou artificiais. Esta 
será  realizada  em  trilhos/estradas  sinalizados  e  em  piso  acidentado  com  partida  e 
chegada a Estremoz.

Data / Localização

Data: 16 de Junho de 2018
Hora: A prova terá início às 18h30
Local: Cidade de Estremoz
Distância: Aproximadamente 7km.

Limite de Participantes / Tempo Limite para a realização da Prova 

Este evento tem como limite 200 participantes. A organização encerrará as inscrições 
assim que se atingir  o número máximo de participantes.  Os participantes dispõem do 
tempo máximo de 2 horas para terminar a prova. 

Idade Miníma

 
Podem participar indivíduos com idade igual ou superior a 18 Anos, desde que gozem de 
boa saúde e se encontrem com uma preparação física e psíquica apta a esforços. Não se 
responsabilizando  a  organização  por  qualquer  tipo  de  consequências  negativas 
provocadas pela sua Participação.

Prazos de Inscrições

Abertura das Inscrições: 

 Fecho das Inscrições:

(Independentemente da data, a organização encerrará as inscrições assim que se atingir 
o limite de vagas estabelecidos). 

Sistema Eletrónico de Cronometragem / Classificação Geral 

A corrida é cronometrada e existirá uma classificação oficial, pelo que os tempos serão 
utilizados para ordenação dos participantes na respetiva classificação. Neste sentido, os 



participantes irão transportar consigo um Dorsal e um chip de utilização obrigatória, que 
será entregue no Kit do Participante. 

O participante é responsável pela verificação e colocação correta do respetivo dorsal e 
chip.  O  uso  incorreto  implica  a  inibição  na  classificação  oficial  da  prova, 
independentemente do lugar obtido e consequentemente a inibição de qualquer prémio da 
competição. 

Kit do Participante

O kit de Participante para a prova é composto pelo chip, e outras eventuais ofertas de 
parceiros. O Kit poderá ser levantado no dia 16 de Junho, A partir das 16h no local do  
evento.  Aquando  a  finalização  da  corrida,  será  entregue  uma  t-shirt  técnica.  Os 
participantes  deverão  apresentar   impresso  ou  em formato  digital  um documento  de 
identificação para levantar o Kit do Participante. 

Colocação do Dorsal

Serão entregues individualmente a cada participante após apresentação da sua 
identificação. Os participantes deverão levantar a documentação necessária / dorsal Até 
1hora antes do inicio da respetiva prova. Os atletas deverão usar o dorsal bem visível e 
numa posição de fácil acesso e consulta.
Nota:Todos Os Participantes Deverão Ser Portadores De Alfinetes Para O Dorsal Ou 
Porta Dorsal.

Classificação e Prémios 

As classificações serão apresentadas da seguinte forma por cada corrida: 

Classificação Individual Masculinos 

Classificação Individual Femininos 

Os Prémio serão entregues no dia do evento de acordo com o seguinte:

Primeiros 3 Classificados Masculino 

Primeiros 3 Classificados Feminino 

Condições Físicas
 
Todos os participantes no evento devem estar conscientes das condições físicas em que 
se encontram, devendo gozar de boa saúde e com uma preparação física e psíquica apta 
para esta prova.

Os atletas poderão ter ajuda externa sem qualquer penalização, desde que não
interfiram com a prova.

Termo de Responsabilidade 



Com  o  ato  de  inscrição,  os  participantes  assumem  que  estão  aptos  física  e 
psicologicamente para o esforço físico inerente a todo o evento, e que não têm quaisquer 
contraindicações de saúde para a prática desportiva cumprindo assim, o disposto na Lei 
nº 5/2007 de 16 de janeiro – Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto.

Direitos de Imagem

A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante 
autoriza aos organizadores da prova a gravação total ou parcial da sua participação na 
mesma. Pressupõe também a sua concordância para que a organização possa utilizar a 
sua imagem para a promoção da prova em todas as suas formas (rádio, imprensa escrita, 
vídeo, fotografia, internet, cartazes, Etc.) e cede todos os direitos à sua exploração 
comercial e publicitária que considere oportuno executar, sem direito, por parte do atleta, 
a receber qualquer compensação económica

Uso de Informações Pessoais 

Os dados serão processados automaticamente,  nos termos aprovados pela Comissão 
Nacional de Proteção de Dados, pela organização do evento, entidade responsável pelos 
dados, destinando-se a ações de marketing e sempre em conformidade com o prescrito 
na lei nº 67/98 de 26 de Outubro de 1998. É garantido aos participantes, nos termos da 
mesma lei, o acesso aos seus dados, podendo solicitar por escrito junto da organização a 
sua atualização, correção ou eliminação.

Seguro

O valor de inscrição engloba o Seguro com cobertura de Acidentes Pessoais para os 
participantes,  de  acordo  com a  legislação  em vigor  para  este  tipo  de  atividades.  Ao 
inscrever-se na prova, o participante aceita que não poderá responsabilizar a organização 
do evento por situações que não estejam abrangidas no âmbito do seguro, bem como 
pelo  pagamento  da  franquia  para  acionar  o  mesmo,  pagamento  esse  que  será  da 
responsabilidade do participante. 



Material Recomendado
 
Calçado e vestuário confortável, apropriado para a prática de corrida
Dorsal (visível) (alfinetes para a colocação do mesmo);
Boné;
Protetor solar;
Água 

   Informações de Tráfego Rodoviário  

A prova irá  decorrer  em vários troços de passagem com tráfego rodoviário,  todos os
atletas terão que ter algum cuidado ao passar nos troços rodoviários pois, poderá não 
existir  corte  de  trânsito.  Devendo  os  mesmos  obedecer  às  ordens  das  autoridades 
responsáveis e cumprir escrupulosamente todas as normas aplicáveis aos peões.

Penalização/ Desclassificação
 
O atleta compromete-se a respeitar as indicações dos membros aa organização 
colocados na zona de Partida e ao longo de todo o percurso.
Será penalizado ou desqualificado todo aquele que:
- Não cumpra o presente regulamento.
- Não complete a totalidade do percurso 
- Altere o dorsal ou não seja transportado visivelmente.
- Ignore as indicações da organização.
- Tenha Conduta antidesportiva.
- Não passe nos postos de controlo.
- Deteriore ou suje o meio ambiente.

Todo o atleta que utilize meios ilícitos para obter vantagem em relação a outros, será 
automaticamente desclassificado. O Atleta é o único responsável pelo transporte de todas 
as embalagens e resíduos naturais, ou Não Naturais, provenientes de géis, barras e/ou 
outros. Este deverá depositar os resíduos no abastecimento mais próximo, ou transportá-
lo até à linha da meta.

Política de Cancelamento do Evento 

O cancelamento/adiamento do evento poderá ocorrer devido a fatores de força maior, 
entre  os  quais,  condições  atmosféricas  adversas,  catástrofes  naturais,  greves, 
manifestações, impossibilidade de utilizar telecomunicações, restrições do governo ou da 
entidade responsável pelo espaço, nova legislação, etc. 

Em qualquer das situações que possa implicar um eventual cancelamento/adiamento, a 
decisão  final  caberá  sempre  à  Direção  Técnica  após  análise  com  as  entidades 
competentes. 
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