
Regulamento LIGA OCR Portugal 2018 
(v1.1 - actualizado em Agosto 2018) 

1. O que é a Liga OCR Portugal 2018? 
A Liga OCR Portugal 2018 é a primeira competição organizada pela Associação Portuguesa 
de Corridas de Obstáculos e organizadores das provas aderentes, com vista à atribuição do 
título de campeão nacional da modalidade OCR. 

2. Quem pode parGcipar 
Atletas de nacionalidade portuguesa com mais de 18 anos (*), que sejam sócios da 
Associação Portuguesa de Corridas de Obstáculos e pretendam competir na modalidade. 

(*) Caso o atleta tenha 16 e/ou 17 anos e queira participar na Liga OCR Portugal 2018 
contacte-nos através do contato@ocrportugal.pt 

3. Inscrição 

Passo 1

Sócios - Os Sócios da Associação inscrevem-se na Liga OCR Portugal 2018 através do 
formulário presente na página: https://ocrportugal.pt/liga-ocr-portugal-2018/. Esta inscrição 
tem um custo de 20€.

Não sócios - No mesmo formulário está disponível a opção de inscrição simultânea como 
sócio e na Liga OCR Portugal 2018 com um custo de 30€ (20€+10€).

Passo 2

Os atletas inscrevem-se diretamente nas provas, indicando no formulário de inscrição das 
organizações das provas que estão a participar na Liga OCR Portugal 2018 (as provas da Liga 
têm essa opção no formulário de inscrição).

Passo 3

Os atletas comunicam à Associação a sua participação nas provas até 5 dias da sua realização. 
Esta comunicação deve ser efectuada para o email contato@ocrportugal.pt enquanto não está 
operacional no site ocrportugal.pt o formulário específico para esta comunicação. 

 

Nota) 

Caso o atleta se inscreva na Liga OCR Portuga 2018 depois de se ter inscrito em alguma 
prova deverá para o email contato@ocrportugal.pt  essa informação e solicitar à organização 
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a alteração do tipo de inscrição - para inscrição na prova de atleta da Liga OCR Portugal 
2018.

4.Custo 

A inscrição na Liga OCR Portugal 2018 tem um custo de 20€ para sócios e 30€ para não 
sócios (inclui inscrição e jóia da Associação para o Ano 2018 = 10€) 

5. IdenGficação dos atletas da Liga nas provas 

Todos os atletas da Liga OCR Portugal 2018 utilizarão um colete identificativo com um 
número fixo para toda a época , Todos os atletas da Liga sairão na partida elite ou numa das 
partidas elite caso exista mais mais do que uma na prova. A utilização do colete é obrigatória 
durante toda a prova. 

6. Saída Elite e regras 

Todos os atletas da Liga OCR Portugal 2018 sairão obrigatoriamente na partida elite ou numa 
das partidas elite caso exista mais mais do que uma saída elite na prova. Terão de efectuar 
todos os obstáculos ou e/ou penalizações por incumprimento correspondentes à saída elite da 
prova e seguir todas as orientações da organização da prova. 

7. Pontuação e classificações individuais 
Em cada prova que participa e conclui cumprindo todos os obstáculos, o atleta pontua 
conforme tabela de pontuação abaixo. Os atletas têm de efectuar o mínimo de 4 provas das 8 
existentes. Serão contabilizados os pontos das 6 melhores classificações que o atleta tenha 
efectuado. A pontuação da prova final contará a duplicar. Na classificação final os atletas que 
não tenham efectuado o mínimo de 4 provas não serão classificados no ranking. 

Posição Pontos Posição Pontos Posição Pontos Posição Pontos

1 1000 21 345 41 245 61 145

2 900 22 340 42 240 62 140

3 800 23 335 43 235 63 135

4 750 24 330 44 230 64 130

5 700 25 325 45 225 65 125

6 650 26 320 46 220 66 120

7 600 27 315 47 215 67 115

8 550 28 310 48 210 68 110

9 525 29 305 49 205 69 105



8. Pontuação e classificações por equipas 

As equipas têm de ser compostas pelo menos por dois atletas masculinos e uma atleta 
feminina, não tendo limite máximo de atletas. A pontuação da equipa é composta pelos 
pontos dos dois melhores atletas masculinos e da melhor atleta da feminina, somados a 20 
pontos por cada elemento da equipa que conclua a prova correspondente com sucesso. 

a) Caso a equipa não tenha elementos femininos a concluir a prova com sucesso só pontuam 
os dois elementos masculinos melhor classificados.  

b) Caso não tenha elementos masculinos a concluir a prova com sucesso, só pontua a atleta 
feminina melhor classificada. 

Em ambas as situações serão adicionados à pontuação da equipa 20 pontos por atleta que 
conclua a prova. 

As equipas pontuam em todas as provas em que participam. A pontuação da prova final 
contará a duplicar. 

Os atletas podem mudar de equipa, mas não levam consigo os pontos. 

Exemplo: Caso um atleta tenha participado numa prova pela equipa A e tenha feito um 
vigésimo lugar (350 pontos), pode mudar para a equipa B mas os 350 pontos permanecem na 
equipa A. 

9. Calendário 

O calendário actual é composto por 8 provas (de Março a Dezembro de 2018) das quais os 
atletas são obrigados a fazer um mínimo de 5 para poderem ser classificados no ranking da 
prova. 

10 500 30 300 50 200 70 100

11 480 31 295 51 195 71 95

12 460 32 290 52 190 72 90

13 440 33 285 53 185 73 85

14 420 34 280 54 180 74 80

15 400 35 275 55 175 75 78

16 390 36 270 56 170 76 78

17 380 37 265 57 165 77 78

18 370 38 260 58 160 78 76

19 360 39 255 59 155 79 76

20 350 40 250 60 150 80 76



Datas das provas 
03 de Março - UrbanfitRace Montalegre 
20 de Maio - WildChallenge Coimbra 
27 de Maio - Brave Lake Race Mira 
02 de Junho - UrbanfitRace Amares 
10 de Junho - Lusitan Race Amarante 
23 de Setembro - Urban Obstacles Odivelas (NOVA) 
30 de Setembro - Wild Challenge Gondomar (CANCELADA) 
28 de Outubro - Urban Obstacles Montachique 
02 de Dezembro - Wild Challenge Cascais (Final) 

10. Prémios 
Prémios para os três melhores classificados Masculinos, Femininos e por equipas. Prémios de 
participação por escalões. O valor da inscrição contribui no mínimo em 50% para os prémios. 
Quantos mais formos, mais atrativos serão os prémios. (Exemplo: 50 inscrições x 20 euros x 
50% = 500 euros em prémios) 

11. Direitos de imagem 
Ao inscrever-se na Liga OCR Portugal 2018, o declarante autoriza a cedência, de forma 
gratuita e incondicional dos direitos de utilização da sua imagem aos organizadores da prova. 
Estes direitos podem ser cedidos a terceiros, desde que autorizados pela própria Organização, 
e incluem desde vídeos, fotografias, imagens, gravações ou qualquer outro registo deste 
evento. 

  

12. ParGcipação dos orgãos sociais na Liga OCR Portugal 2018 
Cabendo às organizações das provas a sua regulamentação e tendo a Associação sido criada 
por atletas e entusiastas da modalidade que pretendem desenvolvê-la e também praticá-la , os 
orgãos sociais da Liga OCR Portugal 2018 poderão participar na competição. 

13. Quem somos 
A Associação Portuguesa de Corridas de Obstáculos, é uma associação sem fins lucrativos, 
composta por atletas e entusiastas da modalidade e tem como objectivo promover a 
modalidade OCR em Portugal – Corridas de Obstáculos – a todos os níveis, competitivo e 
não competitivo, trabalhando conjuntamente com atletas e organizações nacionais e 
internacionais. Os orgãos sociais actuais são:  



1) Direcção - Presidente: Mário Porfirio, Vice-Presidente: Nuno Martins, Tesoureira: 
Margarida Fernandes 

2) Conselho Fiscal - Presidente: Pedro Tiago Palma, Vice-Presidente: Luís Santos, Relator: 
João Branco 

3) Mesa Assembleia - Presidente: Ricardo Peixe, Vice-Presidente: Claudia Mira Duarte, 
Secretário: Telmo Pinho 

14. Regulamento 
O presente regulamento foi aprovado em 15 de Fevereiro de 2018. A Direção da Associação 
reserva-se no direito de o alterar comunicando aos sócios através do site ocrportugal.pt 

15.Outras questões 
Questões adicionais ou dúvidas contacte-nos através do contato@ocrportugal.pt 

16.Omissões 
Os casos omissos a este Regulamento serão decididos e resolvidos pela Direcção da 
Associação Portuguesa de Corridas de Obstáculos.
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