
CORRIDA DE OBSTÁCULOS 
BAROSA CHALLENGE 
 
REGULAMENTO  

 
1. ORGANIZAÇÃO  
 
A Corrida de Obstáculos – Barosa Challenge, é uma prova que combina corrida com obstáculos na categoria de 
OCR (Obstacles Course Races), organizada pela Comissão de Festas da Barosa.  
 
CONTACTOS E INSCRIÇÕES:  
E-mail: barosachallenge@gmail.com  
www.facebook.com/barosachallenge 

www.barosachallenge.com 
 
2. DATA E HORA DA REALIZAÇÃO DA PROVA  
 
A prova realiza-se no dia 15 de Abril de 2018, com inicio às 09h30, com partida e chegada no Largo da Igreja da 
Barosa, na localidade de Barosa, a cerca de 4 km de Leiria.  
Coordenadas: Latitude 39º 45’ 22” N ; Longitude 8º 50’ 30” W  
 
3. A PROVA  
 
Rastejar, correr, saltar, escalar, passar por cursos de água e poças de lama fará parte deste evento, que não será 
apenas uma mera corrida, mas será também uma aventura, um desafio pessoal e terá muita diversão e 
entreajuda. 
Os obstáculos são de natureza militar, estando ao alcance de todos. Contudo, os participantes não são obrigados 
a ultrapassar os obstáculos se não se sentirem confortáveis. Haverá um apoio constante por parte do staff da 
organização e por parte dos outros participantes. 

 
4. PERCURSO  
 
O percurso terá cerca de 10 Km e cada participante terá de enfrentar mais de 20 obstáculos naturais e artificiais 
com diferentes níveis de dificuldade. Com partida e chegada no Largo da Igreja da Barosa, a corrida vai passar 
por trilhos de pinhal e mata dentro dos limites da freguesia da Barosa.  
O percurso só será divulgado no dia do evento e será marcado com fitas de sinalização em locais estratégicos. Os 
obstáculos serão vigiados pelo staff da organização. 

Consoante o número de inscrições, as partidas serão realizadas em grupos de atletas com intervalos de 15 
minutos, de forma a garantir a fluidez da prova. 
Sensivelmente a meio do percurso haverá um ponto de abastecimento onde será fornecida hidratação 
e reforço com fruta e/ou produtos energéticos. 
 
5. INSCRIÇÕES E VALORES 

Vai existir a vertente geral e a de elites. 
 
Elites: A prova será cronometrada, existindo classificações e prémios para os 3 primeiros atletas 
masculinos e femininos. Não podem formar equipas, a participação é individual. É obrigatório concluir 
todos os obstáculos. A não conclusão de qualquer obstáculo é penalizada. Será fornecido um dorsal a 
cada um destes atletas. 
 
Geral: Podem formar equipas. Não são obrigados a concluir os obstáculos. A idade mínima para participar na 

corrida é de 18 anos. Os participantes menores de idade têm que apresentar um Termo de Responsabilidade, 

devidamente assinado pelo encarregado de educação e uma cópia do B.I. ou Cartão de Cidadão do mesmo, 

quando procederem à credenciação. As inscrições não são devolvidas nem transmissíveis, assim como não 

serão aceites reembolsos.  

 

 



 

O valor da taxa de inscrição é de 15 € e só será válida após a confirmação do pagamento. 

Existe serviço de almoço que consta de 1 taça de caldo verde, 1 bifana e 1 bebida que terá um custo de 

5 €. Deverá indicar se leva acompanhantes, os quais apenas pagarão o almoço. 

As inscrições serão limitadas e o prazo termina no dia 11 de Abril de 2018.  

A inscrição pressupõe a total aceitação deste Regulamento.  

A inscrição é feita em www.barosachallenge.pt 

O pagamento da inscrição é feito online e recebe no seu e-mail a "Entidade" e "Referência" para 

pagamento no Multibanco. A confirmação da inscrição é enviada para o seu e-mail. 

 

6. ZONA DE CREDENCIAÇÃO E ENTREGA DO KIT PARA A CORRIDA  
 

A credenciação e o kit de participação é levantado no local de inicio da prova. Aconselha-se que os 
participantes compareçam uma hora e meia antes do inicio da prova para estacionar, efetuar a 
credenciação, receber o kit para a corrida, entregar os pertences e fazer o aquecimento pessoal de 
forma tranquila. 
A organização disponibilizará uma zona com produtos onde os participantes podem fazer as suas pinturas faciais. 
 

A inscrição dá direito ao seguinte: 
1 Participação no Barosa Challenge  
1 Gola 
1 Seguro de Acidentes Pessoais 
1 Hidratação e reforço com fruta e/ou produtos energéticos a meio da prova 
Senha de almoço (opcional) 
 
 
7. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, BANHOS E VESTIÁRIOS 
 
No local de inicio da prova existem instalações sanitárias para homens e mulheres. Será instalado no 
local uma zona de banhos. Aconselha-se que os participantes levem uma muda de roupa, de calçado e 
toalha de banho. A muda de roupas será realizada em vestiários separados por sexos, preparados pela 
organização. 
 
8. SERVIÇO DE BAR E ALMOÇO 
 

No local existe serviço de bar.  
O almoço irá decorrer após a prova e terá lugar no local onde inicia a termina o evento. Existe um 
salão com lugares sentados, onde será servido o almoço que consta de 1 taça de caldo verde, 1 bifana 
e 1 bebida que terá um custo de 5 €, onde poderá repor energias e confraternizar. As senhas de 
almoço serão entregues com o kit de participação. 
 
9. PERTENCES PESSOAIS E ESTACIONAMENTO 
 
A organização terá disponível um local para guardar os pertences pessoais dos participantes, incluindo 
as chaves das viaturas. Devem levar os pertences dentro de um saco ou mochila.  
Existe estacionamento disponível e gratuito no local de inicio da prova. 
 
10. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
Os participantes devem reunir as condições de saúde necessárias à prática desportiva e que estejam 
clinicamente aptos para tal e devem reconhecer os riscos associados à prova. 
Todos os participantes devem seguir as instruções do staff da organização. 
A inscrição pressupõe a total aceitação deste Regulamento. 
 
 



11. EQUIPAMENTO 
 
Aconselha-se que os participantes usem roupa e calçado adequados à prática de corrida, assim como o uso de 
luvas. 
 
12. DESCLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA  
 
Reservamo-nos o direito de recusar a participação de qualquer indivíduo, no início ou no decorrer do evento, se 
o seu comportamento for considerado inadequado, causar motivo de preocupação ou ainda que possa ser 
ofensivo a quaisquer espetadores, participantes ou elementos da Organização.  
 
13. SEGURO  
 
Todos os participantes da corrida são abrangidos por um seguro com cobertura de Acidentes Pessoais, realizado 
pela Organização da Prova. O seguro está incluído no valor da inscrição. A organização da prova não se 
responsabiliza por situações que não estejam abrangidas por este seguro. 
 
14. ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA  
 

Os obstáculos serão vigiados pelo staff da organização. Estará presente a assistência médica dos Bombeiros 

com uma ambulância. Só poderão acompanhar a prova as viaturas que tenham a identificação da Organização, 
as viaturas da PSP e Bombeiros.  
 
15. DIREITOS DE IMAGEM  
 
Ao participar no evento, 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. 

16. ACEITAÇÃO  
 
À Organização é reservado o direito à aceitação ou não das inscrições. Ao inscreverem-se, todos os participantes 
aceitam o presente regulamento e, em caso de dúvida ou situação não contemplada no mesmo, devem informar 
a Organização.  
 
17. CANCELAMENTO DO EVENTO  
 
Reservamo-nos o direito de cancelar, antecipar ou adiar o evento devido a circunstâncias imprevistas ou 
inevitáveis, alheias à vontade da Organização. Nestes casos a organização não deve ser responsabilizada por 
qualquer inconveniente, despesas, custos, perdas ou danos sofridos pelos participantes. Se o evento tiver que 
ser cancelado, atrasado ou adiado devido a circunstâncias causadas pela Organização, assumiremos toda a 
responsabilidade. 
 
18. OMISSÕES 
Os casos omissos a este Regulamento, serão decididos e resolvidos pela Organização. 

 
 
 

 


