


APRESENTAÇÃO

A OCR Police Challenge foi a marca pioneira em Portugal, na realização de 
eventos no formato NINJA outdoor.

Depois de testado em 2021, integramos este evento no circuito nacional 
TRICHALLENGE, pelo que hoje temos um formato competitivo único e exclusivo na 
Europa, com diferentes cenários e desafios, num só circuito!

A envolvência e o crescimento da modalidade OCR em Portugal atingiu níveis 
surpreendentes por serem eventos com uma vertente lúdica muito expressiva e uma 
vertente competitiva que desafia os limites dos atletas de várias modalidades.

A etapa “NINJA” é o evento espetáculo e desportivo, tecnicamente desafiante e 
decorrerá no areal da Praia Santo Amaro de Oeiras, durante 2 dias, e conta com 3 
fases de competição (Qualificação, Semi-final e Final).

Este evento conta com o apoio institucional e logístico do Município de Oeiras.
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PÚBLICO-ALVO
Público geral

DESCRIÇÃO:
As corridas da “OCR Police Challenge” são desafios acessíveis a todas as idades,  
sendo que  o conceito NINJA é um evento espetáculo.
Uma pista com aproximadamente 80 metros e dezenas de obstáculos técnicos, sem 
grande exigência de corrida.

O evento decorrerá durante o fim de semana e conta com duas categorias OPEN e 
ELITE.

A pista nos horários “treino Livre” terá uma área de teste competitivo (3 vias) e uma 
área de treino aleatório (3 vias).

Os atletas OPEN poderão solicitar um CHIP (no secretariado) para registar o seu 
tempo oficial ou simplesmente desfrutar da pista para treinar.

Os atletas ELITE (108 vagas), serão os atletas em competição pelo pódio e poderão 
treinar na pista (livremente), antes da competição nos respetivos horários de treino.

Horários:

- Dia 14 Outubro (sábado) : 
08H30 às 11h00 - treino livre 
14h00 às 17h00 - competição (fase de qualificação)
18h00 às 19h00 - competição (fase Semi-final)

- Dia 15 Outubro (domingo): 
09h00 às 10h00 - treino livre 
10h30 às 11h00 - competição (fase Final)

Nota: 
- A Final poderá ser realizada em ambiente noturno (a divulgar oportunamente)
- A organização poderá em circunstâncias especiais proceder a uma eventual alteração da 

hora de partida dos atletas, devidamente publicada nas redes sociais.

INSCRIÇÕES - PREÇOS

- ELITE: 25 euros   
- OPEN: 10 euros
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REGRAS Gerais 

a) Os atletas com o melhor tempo de execução, qualificam-se para  a Semi-final;
b) À semi-final passam 50 atletas, (25/M e 25/F) com os melhores tempos;
c) Poderá ser feita uma repescagem de atletas, se for caso disso, para 

preenchimento das vagas;
d) Na semi-final serão apurados para a final os 8 melhores tempos (M/F);
e) Na Final, competem 4 atletas de cada vez, pelo que a ordem de partida será 

com base na classificação dos melhores tempos;
f) Os atletas terão obrigatoriamente de efetuar todos os obstáculos para 

qualificação, em todas as fazes de competição;
g) O tempo máximo de prova é de 10 minutos, pelo que após o toque de fim de 

prova, os atletas devem abandonar de imediato o percurso;
h) A pista, em todas as fases terá alterações, elevando o grau de exigência 

técnica;
i) Qualquer reclamação deve ser feita fora da pista, exclusivamente ao Diretor de 

Prova, sob pena de ficar desqualificado do evento;

PRÉMIOS
- Medalha FINISHER, para todos os atletas participantes.

1º classificado ELITE (M/F): 200 euros ** + troféu 
2º classificado ELITE (M/F): 100 euros ** + troféu 
3º classificado ELITE (M/F):   50 euros ** + troféu 

SEGURO DESPORTIVO

Todos os atletas devidamente inscritos, estarão assegurados por um seguro 
desportivo de acordo com a legislação em vigor.
Em caso de acidente, é obrigatório e da responsabilidade do atleta 
informar/participar por escrito à organização no prazo máximo de 3 dias 
posteriores à prova qualquer acidente, através do mail institucional: 
ocrpolicechallenge@gmail.com .
O participante acidentado terá uma franquia associada e um limite de despesa 
definidos por lei.
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LEVANTAMENTO DE CHIPS

O CHIP será entregue no 1º dia do evento, a partir das 08h00 na tenda de 
secretariado OCR Police.
O atleta ao inscrever-se no evento, assume a responsabilidade pela entrega do CHIP 
que lhe irá ser distribuído, sendo que na falha de entrega do mesmo, assume a 
responsabilidade de o pagar ( valor: 10 euros).

ABASTECIMENTOS
Prova sem abastecimentos;

GUARDA DE BENS E OBJETOS PESSOAIS

Na “Event Village”, estará disponível um sistema de armazenamento de bens, 
no entanto, a organização não assume qualquer responsabilidade sobre danos 
ou falta de bens;

DESCLASSIFICAÇÕES E IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Serão alvo de impedimento de realização da prova os participantes que não 
utilizarem o CHIP e outros, entregues pela organização;
Os participantes que não seguirem as indicações da organização, poderão 
sofrer desclassificação, mediante avaliação do diretor de prova;
Pode ser recusada a participação na prova a pessoas que apresentem 
comportamentos considerados inadequados, causem distúrbios e ofensas junto 
de espectadores, a outros participantes ou elementos da organização, mesmo 
quando devidamente inscritos, não lhes cabendo a restituição do valor pago no 
ato da inscrição;

JURIS

Cada atleta terá um júri que o acompanha ao longo da pista, pelo que caso se 
considere que o atleta procedeu mal, este é informado de imediato e cabe ao 
atleta acatar a indicação e voltar a executar o obstáculo, dentro do tempo que 
lhe resta, sem colocar em causa a indicação do Júri, sob pena de penalização 
(1minuto);
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BALNEÁRIOS

Balneários públicos, instalados na zona concessionada da Praia de Santo Amaro 
de Oeiras.

KIT DOS PARTICIPANTES

A distribuir pela organização – apenas material de identificação em prova;

REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

A organização dispõe de uma equipa de fotógrafos profissionais, contratada, pelo que 
as fotos são da propriedade da Native Warriors.
O atleta participante aceita a captação de fotografia, imagem e som durante a prova 
autorizando a sua utilização, divulgação, promoção ou publicidade nos formatos e 
meios que a organização ou parceiros desta, achem oportunos e indicados, sem 
requerer qualquer valor ou vantagem pela respetiva utilização de imagem e som.

CANCELAMENTO DO EVENTO

Na eventualidade do cancelamento da prova, a Native Warriors compromete-se a 
transferir o valor da inscrição para a prova seguinte, ou devolver o valor da inscrição 
com a retenção de 5 euros, para efeitos de despesas administrativas. 

CRONOMETRAGEM

Todos os atletas receberão um chip eletrônico, facilitando assim o registo de tempo e a 
consulta em tempo real do tempo efetuado e classificação, tendo como obrigação a 
sua entrega.

OUTROS ASSUNTOS

Qualquer outro assunto que não referido no presente regulamento, será deliberado 
pela entidade promotora do evento, pelo que vigora como condição aceite pelos 
atletas.

CONTACTO da organização: ocrpolicechallenge@gmail.com 

(**) valor pago mediante Recibo ou Cheque Oferta para ser utilizado em Loja, não reembolsável.
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