REGULAMENTO
INTRODUÇÃO
O presente regulamento visa definir as orientações gerais na etapa “WARM UP” do desafio
virtual, respeitando as regras sanitárias em vigor, de forma a proporcionar um foco desportivo
a todos os praticantes nas várias modalidades, com “fair play”.
O desafio é individual e ou por equipas, terá início a 6 de março 2021.
OBJETIVO
Realizar as atividades (Ciclismo, Corrida, BTT, Trail) cujo acumulado de elevação vão permitir
conquistar, virtualmente, 8 magníficas montanhas, a maior de cada continente e como
bónus, a maior de portugal - o Pico.
O atleta deve atingir um somatório de elevação que totalize a altura de cada montanha,
sendo que por cada montanha superada, automaticamente passa à próxima, acumulando o
diferencial que possa existir.
INSCRIÇÃO
A inscrição é gratuita e deve ser realizada no site www.strongrace.pt, pelo que
posteriormente receberás as credenciais de acesso à APP do evento e caso pertenças a uma
equipa deverás mencionar o nome da mesma na APP.

Montanha

Parceiros virtuais:

Local

Elevação

Pico Açores

Portugal

2351 m

Mount Kosciuszko

Australia

2228 m

Mount Vinson

Antarctica

4892 m

Mount Elbrus

Europe

5642 m

Kilimanjaro

Africa

5895 m

Denali

North America

6194 m

Aconcagua

South America

6962 m

Mount Everest

Asia

8848 m

REGULAMENTO
Regras básicas fundamentais
SENDO ESTE UM EVENTO GRATUITO E VIRTUAL, APELAMOS A TODOS O MAIOR “FAIR PLAY”
Não há limite de atividades por dia
Só conta o ganho de elevação de cada atividade
Todas as atividades devem ser registadas no próprio dia
O comprovativo da atividade, deve apresentar a data e altimetria.
No caso do STRAVA o comprovativo vai apresentar a palavra "Hoje" e não a data.
Dúvidas ou casos omissos são prontamente esclarecido pela Organização.
Para agilizar a comunicação entre atletas e organização, deves aderir ao seguinte grupo do
facebook https://www.facebook.com/groups/strongracewarmup
Exemplos de comprovativos de atividades:

Parceiros virtuais:

REGULAMENTO
INDIVIDUAL OU POR EQUIPA?
Este desafio virtual tem o propósito de motivar cada atleta de forma individual. No entanto, se
quiseres aumentar o nível de competitividade, podes criar a tua equipa e desta forma haverá
um ranking por equipa, além do ranking global, para poderes desafiar outros atletas.
Cada atleta só pode fazer parte de uma equipa, mas não é obrigatório fazer parte de uma.
NOTA: A App não vai permitir alterar ou eliminar dados, por isso atenção à informação que
preenches antes de gravar.
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REGULAMENTO
O QUE FAZER PARA PARTICIPAR?
Depois do registo, receberás automaticamente, via email, os dados de acesso e instalação da
App.
Uma vez instalada a App, a primeira coisa a fazeres é criares o teu perfil de Atleta.
Em “Athletes” clica no botão “+” do canto inferior direito e preenche os teus dados.
No final clica em “Save”. Neste momento já tens o teu perfil criado, e podes começar a
registar as tuas atividades.

Parceiros virtuais:

REGULAMENTO
COMO REGISTAR AS ATIVIDADES?
Ao fazeres alguma atividade de corrida ou ciclismo, apenas a altimetria conta para este
desafio. Deves para tal, usar algum tipo de dispositivo que te permita fazer esse registo.
De seguida, vais precisar de uma imagem comprovativa, que pode ser da plataforma Strava,
Garmin, ou outra qualquer, desde que seja visível o ganho de elevação realizado na atividade
para registo na App.
Escolhe o teu perfil de Atleta e adiciona uma nova atividade, clicando na opção “Add”.
Confirma que és tu o Atleta selecionado, escolhe a foto comprovativa da atividade e indica a
elevação realizada, que deve corresponder ao valor presente na imagem, o tipo e guarda.
A aplicação vai registar o valor e podes posteriormente visualizar o teu ranking geral e
evolução.

Parceiros virtuais:

REGULAMENTO
O QUE POSSO VER NA APP?
A App vai apresentar várias seções, onde podes consultar o teu Ranking global mas também
os desafios existentes.
Na vista de Atletas, podes visualizar todos os atletas que estão a participar e qual o total
acomulado que já realizaram, sendo que o atleta com maior valor fica no topo da lista.
Ao entrar no detalhe de um atleta, vais poder ver o total de elevação já acomulado e quanto
falta para completar o primeiro desafio. Assim que atingir o acomulado suficiente para
completar o primeiro desafio, automaticamente começa a contar para o próximo e assim
sucessivamente até ao final.
Na vista “Challenges” podes ver os 8 desafios que tens para completar.
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REGULAMENTO
CRIAR UM ATALHO DE ACESSO RÁPIDO À APP
Para facilitar o acesso, podes criar um atalho de acesso rápido à App.
Para tal, acede ao Menu da App e escolhe a opçãp “Add Shortcut”.
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REGULAMENTO

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 ou esclarecimento sobre o evento deve ser enviado mail para
strongracept@gmail.com.

Bons treinos!
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