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INTRODUÇÃO
O presente regulamento visa definir as orientações no desafio virtual, respeitando as regras sanitárias em
vigor, de forma a proporcionar um foco desportivo a todos os praticantes nas várias modalidades.
A “VIRTUAL Challenge”, é um desafio com regras mínimas e ao alcance de todos, com 2 etapas:
1ª etapa - “Warm up” com inicio no dia 6 de Março 2021 - Ver Regulamento próprio.
2ª etapa - “Strong Race” com inicio a 24 de Abril 2021;
O desafio, no seu conceito geral, consiste em completar os vários segmentos de BTT, Trail, Kayak/natação,
OCR, e Orientação.
Na 1ª etapa, os atletas após inscrição, gratuita, receberão uma aplicação (APP telemóvel), de forma a
registarem e compararem os resultados das suas atividades com outros atletas inscritos, em tempo real.
Na 2ª etapa, poderão escolher a ordem de execução, data e local, podendo a qualquer altura, melhorar os
tempos, submetendo-os até ao último do evento.
Os percursos de prova na 2ª etapa (ciclismo/corrida), serão em várias localidades a nível nacional, disponíveis
no site da organização à data de inicio da etapa.
O segmento OCR (pista de obstáculos - 100 m) é opcional, pelo que a sua realização poderá ser realizada no
campo de treino da organização, na cidade de Viseu, durante o mês de maio/junho.
O segmento de Kayak ou natação, é livre, os atletas escolhem o local, contudo, deve o mesmo ser registado
com GPS e enviado à organização, para verificação.

ESTRUTURA 1ª etapa:
- Consultar Regulamento próprio

ESTRUTURA 2ª etapa:
- Percurso BTT - 25 a 30 km;
- Percurso trail - 8 a 12 km;
- Percurso Aquático- com kayak ou natação – mínimo 1000 metros;
- Pista OCR é opcional ( a realizar durante o mês de maio na cidade de Viseu, se as condições de segurança o permitirem, ou
após ouvidos os atletas inscritos, pode-se anular ou adiar este segmento)

- Orientação GPS.
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Percursos:
Os percursos serão definidos em parceria com os municípios parceiros do evento, permitindo que os mesmos
possam ser realizados a nível nacional, cumprindo com as regras em vigor, no que diz respeito à Pandemia
COVID19.
Os percursos definidos não estarão sinalizados no seu trajeto, pelo que é da responsabilidade de cada atleta
carregar o track GPS ou traçar as coordenadas/percurso num mapa e tomar as devidas precauções com
obstáculos naturais que possam encontrar.

VALOR DA INSCRIÇÃO
Gratuito

Merchandising
(sob encomenda)
-T- shirt alusiva ao evento
-1 medalha FINISHER

INSCRIÇÃO
Site: www.strongrace.pt
O atleta ao efetuar o registo, receberá as devidas instruções.
Os atletas podem optar por participar apenas em uma das etapas, pelo que não há obrigatoriedade de
participação.
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RESPONSABILIDADE DE ACIDENTES
O atleta ao inscrever-se neste desafio virtual, assume toda a responsabilidade que daí advier.
A responsabilidade da participação no desafio pertence aos participantes, pelo que assumem que se
encontram aptos física e psicologicamente para a sua realização.
É do conhecimento dos atletas que não existe Apólice de seguro, tendo em conta que se trata de um
prolongamento dos seus treinos.
Todos os participantes devem ter em atenção as normas de segurança em vigor.

CEDÊNCIA DE DADOS
A organização reserva-se ao direito de utilizar uma base de dados preenchidos pelos participantes, nas suas
ações de promoção, divulgação da lista de participantes, resultados de tempos, divulgação em eventos futuros
que a mesma venha a organizar, conforme legislação em vigor.
O atleta ao efetuar o registo de atividade, aceita as politicas de privacidade da Native warriors.
Contacto da organização:
Para qualquer contacto
strongracept@gmail.com.
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