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CAPÍTULO  I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º -  Âmbito

1. A Taça de Portugal OCR 2022 é uma competição de âmbito nacional, organizada

pela FPOCR-Federação Portuguesa de Corridas de Obstáculos - APD em parceria

com o IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude I.P. e Centro Desportivo

Nacional do Jamor – CDNJ.

2. A Taça de Portugal é disputada em exclusivo pelos Clubes filiados na FPOCR.

3. A Taça de Portugal OCR é uma competição por equipas, disputada nas disciplinas

de OCR Cross Country e Track OCR, estando em disputa um único troféu a “Taça de

Portugal OCR”.

4. Extra competição será disputada uma Prova Aberta, onde podem participar atletas

federados e não federados, sem contarem para a classificação da Taça de Portugal. 

Artigo 2º – Regulação do direito à imagem e tratamento e conservação de

dados pessoais

1. Os sócios ao efetuarem a sua inscrição na FPOCR - Federação Portuguesa de

Corridas  de  Obstáculos  -  APD,  autorizam  a  cedência  de  forma  gratuita  e

incondicional dos direitos de utilização da sua imagem, captada através de fotografia

ou filmagens durante os eventos da FPOCR.

2.  Complementarmente,  os  sócios  autorizam ainda  a  sua  reprodução  em peças

publicitárias de promoção aos eventos organizados pela FPOCR.

3. O tratamento e a conservação dos dados pessoais fornecidos pelos sócios são

feitos pela FPOCR de forma confidencial, segura e apenas pelo tempo legalmente

exigido, respeitando o disposto no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados

(RGPD).

4. Mediante consentimento livre e esclarecido do sócio,  a FPOCR reserva-se ao

direito de ceder dados pessoais dos sócios a entidades terceiras.

5. A FPOCR garante aos sócios o direito de retirar o consentimento dado a qualquer

altura.  Sem prejuízo,  a  retirada do consentimento não compromete a licitude do

tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado.
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CAPÍTULO II - PROVA

Artigo 3º –  Data  do evento

 A Taça de Portugal decorre nos dias 01 e 02 de Outubro de 2022.

Artigo 4º – Inscrição na prova e secretariado 

1. Os atletas ou clubes filiados terão de se inscrever antecipadamente na Taça de

Portugal, respeitando os prazos previstos.

2. O período e o custo de inscrição na Taça de Portugal será publicado no site da

FPOCR.

Artigo 5º – Identificação dos atletas 

1. A identificação dos atletas é feita, unicamente, pelo número de dorsal da FPOCR

que lhe está atribuído.

2. O atleta é obrigado a usar a identificação durante toda a prova, sob pena de

desclassificação.

Artigo 6º – Check-in e Reuniões pré-corrida

Os locais e horários de realização do  Check-in e das  Reuniões com os agentes

desportivos, são comunicados dias antes do evento.

Artigo 7º – Cerimónia Protocolar

1. Na cerimónia protocolar:

a) só  devem usar  fato  de  treino  ou  o  equipamento  de  competição,  mangas

compridas e calças compridas são permitidas.

b) não é permitido o uso de Bandeiras ou materiais similares. 

2. Os agentes desportivos que não cumpram o disposto no número 1 alineas a) e b),

não podem subir ao pódio para receber os prémios.

Artigo 8º – Cronometragem e classificações

1. A cronometragem na Taça de Portugal, é da responsabilidade da FPOCR. 

2.  A  cronometragem  e  a  sua  publicação  digital  é  assegurada  pela  equipa  de

cronometragem, que terá a supervisão geral do Delegado Técnico e do Árbitro Chefe

de Equipa na elaboração das classificações finais.
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Artigo 9º – Limite de tempo – Time caps

O Limite de tempo / Time caps da Taça de portugal, serão divulgados dias antes do

evento.

CAPÍTULO III - COMPETIÇÃO

SECÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 10º – Participação ns Taça de Portugal

1.  Podem participar  todos  os  Clubes  e  Atletas  que  tenham  a  sua  situação

regularizada na FPOCR e que cumpram com todos os requisitos exigidos para esta

competição.

2. A idade mínima exigida é de 16 anos em 31 de dezembro de 2022. 

3. Por proposta dos clubes e com autorização dos encarregados de educação, a

Direção da FPOCR pode autorizar a participação de atletas com mais de 14 anos

em 1 de janeiro de 2022. 

5. Apenas poderá participar, por Clube, um atleta de nacionalidade não pertencente

à  União  Europeia  ou  com quem o Estado  Português  ou  a  União  Europeia  não

tenham celebrado acordos de reciprocidade e cooperação, em cada género.

Artigo 11º –  Disposições Gerais

1. A Taça de Portugal OCR é uma competição disputada nas disciplinas de OCR

Cross Country e Track OCR. 

2.  A  competição  é  composta  por  3 circuitos,  com  partidas,  horários  e  regras

diferentes: 

a) Track OCR 100 M 

b) OCR Cross Country 

c) Estafetas Mistas

2.  As  equipas  representativas  dos  Clubes,  para  poderem  pontuar,  têm  de ser

constituídas por um mínimo de 3 atletas, independentemente do género. Não existe

limite máximo de atletas por Clube.
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3.  Com  base  nos  tempos  obtidos  pelos  atletas,  são elaboradas  classificações

individuais  em Masculinos  e  Femininos,  aplicando-se  a  pontuação  constante  na

Tabela I do Anexo A.

4. Pontuam para a classificação geral dos clubes, os 5 melhores tempos Masculinos

e os 5 melhores Femininos, ou os atletas que  terminem a prova.até 5 atletas em

Masculinos e Femininos

5.  Os atletas que terminarem com o mesmo tempo (medido em 1/100 [0,01]  de

segundo) ficarão empatados.

6. A classificação dos Clubes nos circuitos é apurada da seguinte forma:

a) Track Ocr 100m e Ocr Cross Country é apurada com base nos resultados

obtidos pelos atletas, conforme referido nos números 3 e 4 deste artigo;

b) Estafetas Mistas é apurada com base nos tempos obtidos pelas equipas.

7. Para efeitos da classificação geral por Clubes, aplica-se a pontuação constante na

Tabela II do Anexo A.

8. As classificações individuais e as pontuações obtidas pelos atletas nos circuitos

Track OCR 100M e  OCR Cross Country, acrescidas do fator 1.30,  contam para o

Ranking de Atletas da FPOCR.

SECÇÃO II – TRACK OCR 100M

Artigo 12º – Track OCR 100M

1. A prova Track OCR 100 M  tem  12 obstáculos  sendo disputada  no sistema de

contrarrelógio individual, sem direito a penalização. 

2. Descrição do fluxo do contrarrelógio individual: 

a) as partidas serão dadas no tempo estabelecido na listagem de partida e o

vencedor  será  o  que  completar  o  percurso  individual  no  menor  tempo

possível;

b) a  ordem  de  partida  dos  atletas  será  definida  antes  da  prova,  depois  de

encerradas as inscrições.

3. Transposição dos obstáculos:

a) o  atleta  tem  tentativas  ilimitadas  para  superar  os  Obstáculos,  sendo

obrigatório concluir os Obstáculos no Time Cap definido no Regulamento da

prova;
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b) o atleta  que não conseguir  concluir  todos os  Obstáculos  no Time Cap,  é

desclassificado.

SECÇÃO III – OCR CROSS COUNTRY

Artigo 13º – OCR Cross Country

1. A prova OCR Cross Country com +/- 4.000 M e 10 obstáculos, será disputada de

forma individual, com direito a penalização, a cumprir após o último obstáculo do

percurso.

2. As partidas serão feitas por vagas, os atletas avançam para a linha de partida com

intervalos regulares conforme o horário de partida previamente estabelecido. 

3. Penalizações:

a) os atletas devem começar a prova com três (3) pulseiras anti-violação; 

b) o atleta só tem uma única tentativa para superar os obstáculos; 

c) se não conseguir superar um obstáculo, deve ser retirada uma pulseira.

d) os atletas podem perder até duas (2) pulseiras. Por cada pulseira perdida

terão de cumprir a respetiva penalização;

e) um atleta que perder as três (3) pulseiras, será classificado como DNC, não

terá  tempo de chegada e será desclassificado.

4. A penalização será composta por uma tarefa física que implique um maior tempo

e esforço do que levaria a completar com sucesso o obstáculo do início ao fim.

5. O circuito de penalização estará localizado antes da linha de meta e após o último

obstáculo, dentro do campo de visão da chegada e do público.

6.  Por  cada  volta  do  circuito  de  penalização  cumprida,  deve  ser  colocada  uma

pulseira ao atleta, estas pulseiras substituirão as cortadas anteriormente.

7. O atleta tem de terminar com três pulseiras para ser elegível para a classificação

oficial e pontuar para a equipa.

SECÇÃO IV – ESTAFETAS MISTAS

Artigo 14º – Regras Gerais

1. A prova de Estafetas Mistas será constituída por 4 circuitos diferentes, disputados

na disciplina de TRACK OCR, pela ordem e distancias a seguir indicadas:
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a) 100 M – 12 obstáculos;

b) 1.000 M - Força;

c) 2.200 M - Endurance;

d) 1.500 M - Equipa.

2. A prova de  Estafetas Mistas é disputada em equipa, e só o atleta que fizer o

percurso “100 M – 12 obstáculos” tem direito a penalização, a cumprir após o último

obstáculo do percurso, conforme definido no Regulamento da prova.

3.  As  equipas  são  compostas  por  3  atletas  (2  masculinos  e  1  Feminino  ou  2

Femininos e 1 Masculino).

4. Os Clubes podem inscrever mais do que uma equipa. Para a classificação só

pontua a equipa que obtiver o melhor tempo.

4. O segmento que cada atleta vai  realizar,  tem de ser previamente escolhido e

comunicado à FPOCR pelos Clubes, não são permitidas alterações no decorrer da

competição.

5. Descrição do fluxo Estafetas Mistas:

a) cada atleta da equipa terá de completar o segmento do percurso, previamente

escolhido, passando o testemunho no local sinalizado para esse efeito;

b) após o terceiro atleta da equipa concluir o segmento “2.200 M - Endurance”,

os três atletas  fazem o segmento “1.500 M - Equipa” em conjunto e têm de

cruzar a meta juntos;

c) o tempo total da equipa é contabilizado desde a partida do primeiro elemento,

até à chegada à meta dos 3 elementos, depois de cumprirem os 4 circuitos

pela ordem estabelecida (100 M – 12 obstáculos, 1.000 M - Força, 2.200 M -

Endurance e 1.500 M - Equipa). 

6. Passagem de testemunho:

a) A passagem de “testemunho” deverá ser efetuada dentro da área identificada

para o efeito;

b) É considerada a passagem de “testemunho” efetuada desde que o atleta que

termina o percurso entre na zona de transmissão do testemunho e passe o

chip ao atleta que irá iniciar o seu percurso;

c) Se a transmissão ocorrer fora da zona de transmissão do testemunho, os dois

atletas têm de voltar  a  entrar  na zona de transmissão do testemunho,  de

modo a efetuar a passagem corretamente. 
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SECÇÃO IV – PROVA ABERTA

Artigo 15º – Regras Gerais

1.  Na  Prova  Aberta  podem  participar  atletas  federados  e  não  federados,  sem

contarem para a classificação da Taça de Portugal. 

2. Os circuitos que fazem parte da Prova Aberta são as seguintes:

a) Track OCR 100 M – com 12 obstáculos;  

b) OCR Cross Country +/- 4.000 M - com 10 obstáculos.

3. Os circuitos mencionados no número 2, são realizados a seguir  aos da Taça de

Portugal. 

4.  Serão  elaboradas  classificações  individuais  em Masculinos  e  Femininos,  com

base nos tempos obtidos pelos atletas.

5. As Regras são as aplicadas na Taça de Portugal para estes dois circuitos.

CAPÍTULO IV -  CLASSIFICAÇÃO GERAL, PRÉMIOS E TROFÉUS

Artigo 16º - Classificação Geral da Taça de Portugal

1. A classificação geral é apurada pela soma de todas as pontuações obtidas pelos

clubes nos diversos circuitos.

2.  O vencedor  da Taça de Portugal  é  o  Clube que conseguir  acumular  o  maior

número de pontos.

Artigo 17º – Critérios de desempate

1.  Em situação  de  empate,  o  desempate  é  efetuado,  recorrendo  aos  seguintes

critérios de desempate.

a) Pelo maior número de melhores resultados;

b) Pela melhor classificação na prova de Estafetas Mistas.

2. Os critérios de desempate só são aplicados aos lugares em que esteja em causa

a atribuição de prémios ou troféus, a restante classificação fica ordenada em função

da pontuação obtida.

Artigo 18º – Troféu  

Será atribuído ao clube vencedor o Troféu “Taça de Portugal”.
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CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 19º – Cumprimento e Omissões 

1. Estes regulamentos implicam o seu cabal cumprimento. 

2. Quem os infringir, fica sujeito às sanções previstas no Regulamento Disciplinar da

FPOCR.

3.  Em  toda  a  matéria  não  contemplada  ou  omissa  no  presente  Regulamento,

aplica-se o Regulamento Técnico e de Competições e será resolvida pela Direcção

da FPOCR.

Artigo 20º - Entrada em vigor

O presente Regulamento, aprovado em reunião da Direção da FPOCR - Federação

Portuguesa de Corridas de Obstáculos - APD de 05 de janeiro de 2022, entra em

vigor a partir do primeiro dia da época desportiva 2022. 
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ANEXO A: TABELAS DE PONTUAÇÃO

Tabela I - Classificação Individual  -  (+16 anos)
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Tabela II  - Classificação Coletiva
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ANEXO B: LISTA DE INFRAÇÕES E PENALIZAÇÕES

GERAL

Nº Regra Penalização

1
Uso de substâncias dopantes § Penalização aplicada de acordo com 

as resgras da ADoP

2
Fraude por se inscrever sob nome 
e/ou idade falsa

§ DSQ; Reportar ao Conselho de 
Disciplina para possível suspensão.

3
Ter uma conduta violenta § DSQ; Reportar ao Conselho de 

Disciplina para possível suspensão.

4
Usar linguagem ou ter uma atitude 
abusiva e de desrespeito para 
qualquer interveniente

§ DSQ; Reportar ao Conselho de 
Disciplina para possível suspensão

5 Ter uma conduta antidesportiva § DSQ; Reportar ao Conselho de 
Disciplina para possível suspensão.

6
Competir quando está suspenso § DSQ; Reportar ao Conselho de 

Disciplina para possível suspensão.

7
Infração repetida destas regras § DSQ; reportar ao Conselho de 

Disciplina para aumento do prazo de 
suspensão.

8
Mostrar qualquer conotação 
política, religiosa ou racial

§ Aviso e corrigir;
§ Se não corrigir: DSQ

9
Recusar seguir as instruções dos 
Árbitros

§ DSQ

10
Um atleta que compita numa 
categoria ou distância que não a 
sua

§ DSQ

11

Atletas que acabem empatados, 
sem se esforçarem para separar os
seus tempos ou empates 
intencionais/ combinados (Elite, 
Jun, e Juv)

§ DSQ

12
Violar Regulamentos de trânsito 
específicos de corrida, se em vigor;

§ Não intencionalmente: advertência 
verbal e correta, se possível
§ Intencionalmente: DSQ

13
Tentativa de ganhar vantagem 
através de um veículo externo ou 
objeto

§ DSQ

14 Não parar na zona de penalização § DSQ
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quando notificado a fazê-lo

15
Um atleta que ajude fisicamente 
outro atleta a progredir, quando não
autorizado

§ DSQ dos dois atletas

16

Não seguir o percurso assinalado § Avisar e reentrar no percurso no local 
onde saiu;
§ Se não for possível e/ou tirar 
vantagem: DSQ

17

Sair do percurso por razões de 
segurança, mas não entrar no 
mesmo ponto de saída quando é 
ganha vantagem

§ Não intencional: advertência verbal e 
correção - o atleta tem de entrar no no 
local onde saiu;
§ Intencional e ganha vantagem: DSQ

18
Bloquear, obstruir, empurrar ou 
interferir com o progresso de outro 
atleta

§ Não intencional: Aviso Verbal e corrige;
§ Intencional: DSQ.

19

Contato irregular. O simples facto 
de existir contato entre atletas não 
constitui Infração. Quando vários 
atletas estão a deslocar-se numa 
área limitada, o contato pode 
ocorrer. O contato acidental entre 
atletas em posições igualmente 
favoráveis não é uma Infração;

§ Involuntariamente: advertência verbal
§  Intencionalmente: DSQ

20
Aceitar assistência de pessoal 
externo à organização da prova

§ Avisar, corrigir se possível e voltar à 
situação original;
§ Se não for possível: DSQ

21
Não usar o material de identificação
obrigatório fornecido pela 
organização da prova

§ Aviso Verbal e corrigir;
§ Se propositado e sem tentativa de 
correção: DSQ.

22

Deixar lixo ou equipamento no 
percurso, fora dos locais 
identificados para o efeito, como as 
zonas de abastecimento

§ Aviso Verbal e corrigir;
§ Se não corrigido: DSQ.

23
Uso de equipamento ilegal ou não 
autorizado, para ganhar vantagem 
ou perigoso para si ou outros

§ Aviso Verbal e corrigir;
§ Se não corrigido: DSQ

24
Não usar equipamentos 
obrigatórios, se necessário

§ Não intencional: Aviso Verbal e corrigir 
se possível;
§ Intencional: DSQ

25 Competir com equipamentos ilegais § Aviso Verbal e corrigir;
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ou não autorizados; § Se não corrigido: DSQ

26

Usar equipamento diferente do 
apresentado no check-in, ou que 
não cumpra as regras, seja em 
competição ou na cerimónia de 
prémios;

§ DSQ

27
Violar regras de trânsito específicas
da prova

§ Não intencional: Aviso Verbal e corrigir 
se possível;
§ Intencional: DSQ

28
Competir com o tronco descoberto § Aviso Verbal e corrigir;

§ Se não corrigir: DSQ

29
Nudez ou exposição indecente § Aviso Verbal e corrigir;

§ Se não corrigir: DSQ

30
Aquecer no percurso quando outra 
prova está a decorrer

§ Aviso Verbal e corrigir;
§ Se não corrigir: DSQ

31
Realizar o percurso 
antecipadamente

§ DSQ

32
Usar qualquer dispositivo que o 
impossibilite de prestar toda a 
atenção ao que o rodeia

§ Aviso Verbal e corrigir;
§ Se não corrigir: DSQ

33

Não comparecer ao Briefing dos 
Atletas, sem informar o DT;

§ Os Atletas que não comparecerem ao 
briefing, sem informar o DT sobre a sua 
ausência, serão retirados da lista de 
partida.

34

Os Atletas que cheguem ao briefing
após o seu início e os atletas que 
não compareçam ao briefing, mas 
informem o DT sobre sua ausência

§ Os atletas serão colocados nas ultimas
posições da linha de partida.

35

Os Atletas que faltarem a 3 ou mais
briefings na mesma época 
desportiva, independentemente de 
terem ou não informado o DT

§ DSQ de todas as corridas 
subsequentes nas quais eles faltarem ao
briefing.
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PARTIDA

Nº Regra Penalização

1  Partir antes do sinal de partida § Parar o atleta e reiniciar no fim da fila

2  Partir numa vaga antes da sua § DSQ

3
Não progredir após o sinal de 
partida

§  Parar o atleta e partir no fim da fila

CORRIDA

Nº Regra Penalização

1

Ser  acompanhado  por  algum  atleta
que não esteja a competir, colega de
equipa,  responsável  de  equipa  ou
outra “lebre” no percurso ou ao longo
do percurso

§ Avisar e corrigir;
§ Se não corrigir: DSQ

2
Ser  acompanhado  por  alguma
pessoa que não esteja a competir, na
reta da meta

§ DSQ (exceto por indicação Delegado
Técnico)

PARA-ATLETAS

Nº Regra Penalização

1
Para-atletas que usem próteses 
ou equipamento especial não 
autorizado

§ Antes da competição: Avisar e corrigir;
§ Se não corrigir: DSQ

2

Para-atletas  que  usem  próteses
ou  equipamento  especial  não
protegido e que seja considerado
perigoso

§ Antes da competição: Avisar e corrigir;
§ Se não corrigir: DSQ

3
Para-atleta sem uma classificação
temporária, revista ou confirmada

§ DSQ

4
Para-atleta com uma classificação
incompleta

§ Retirado da Start List

5
Para-atleta, não pode competir 
durante o processo de 
classificação para-OCR

§ Antes da competição: Avisar e corrigir;
§ Se não corrigir: DSQ

6
Para-atleta classificado como 
ilegível para uma prova de para-
OCR

§ Retirado da Start List

 FPOCR - Regulamento da Taça de Portugal                                                                             17 de 24 



7
Para-atleta que falhou uma 
Classificação

§ Se der uma razão aceitável, dar uma 
segunda oportunidade;
§ Se não, DSQ

8
Para-atleta que intencionalmente 
apresentou mal as suas 
faculdades ou habilidades

§ 1ª Infração: DSQ
§ 2ª Infração: DSQ e reportar para o 
Conselho de Disciplina

9
Guias ou ajudantes que não se 
tenham registado

§ Não estão autorizados nas zonas de 
prova

10
Ajudante que não tenha as 
credenciais entregues pela 
organização.

§ Avisar e corrigir;
§ Se não corrigir: DSQ do para-atleta que
ele estiver a ajudar

11
Para-atleta que aceitar ajuda de 
mais ajudantes do que os que 
registou

§ DSQ

12
Qualquer ação do ajudante que 
projete o atleta para a frente

§ DSQ do para-atleta que ele estiver a 
ajudar

13
Ajudantes de PT2, PT3, PT4 e 
PT5, presentes na área de 
partida,

§ Antes da prova: Avisar e corrigir
§ Se não: DSQ para o atleta que eles 
estão a ajudar

14
PT5 a competir com um guia que 
não cumpra os requisitos

§ DSQ

15

PT5 a serem guiados pelo guia ou
a guiar, a mais de 0,5m de 
distância um do outro, durante a 
corrida

§ 1ª Infração: Avisar e corrigir;
§ 2ª Infração: DSQ

16
PT5 puxados ou empurrados pelo
guia

§ DSQ

17
PT5  que  cortem  a  meta  com  o
guia a mais de 0,5m de distância

§ DSQ

18
Para-atleta  entrar  na  zona  de
prova com cão guia

§ Antes da prova: Avisar e corrigir
§ Se não: DSQ

19
Para-atletas que sofram 2 
penalizações numa prova

§ DSQ
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ANEXO C: FORMULÁRIO DE PROTESTO DE CORRIDA

Parte 1: A ser preenchido pelo protestante.

Um protesto é uma reclamação formal contra a conduta de um atleta ou Árbitro, ou

contra as condições da competição. O protestante deve ter evidências claras da

irregularidade,  incluindo  testemunhas,  e  deve  estar  disposto  a  participar  numa

audiência.  O protesto  deve  ser  entregue  e  assinado  pelo  protestante  ao  Árbitro

Chefe de Equipa, nas condições descritas nas Regras de Competição da FPOCR.

Todos os protestos devem ser acompanhados de cheque ou dinheiro no valor de

50,00 Euros.

Nome do evento

Local do evento

Data do evento

Hora de entrega do recurso

Nome do protestante

Número de dorsal

Telefone

Morada

Código postal

Email

Nome do protestado

Número de dorsal

Telefone

Morada

Código postal

Email
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Tipo de protesto: (selecione apenas uma opção)

Protesto em relação ao percurso

Protesto em relação aos obstáculos

Protesto contra outro atleta ou um Árbitro

Protesto sobre elegibilidade

Protesto sobre cronometragem

Identificação das testemunhas (são necessárias 2)

Nome da testemunha 1:

Nome da testemunha 2:

Regra(s) violada(s):

Hora do incidente: 

Onde ocorreu a infração? Descreva a localização e inclua um diagrama em

papel adicional, se necessário.

Quem esteve envolvido na infração?

Como ocorreu a infração?

Assinatura:                                                                                 Data:
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Parte 2: Apenas para uso da Arbitragem

Taxa de protesto de 50,00 Euros anexada?                                SIM   NÃO

Protesto para reverter decisão do Júri de Competição?           SIM   NÃO

Se "Sim", anexe a decisão do Júri de Competição e ações e decisão do Árbitro e

ações.

Membros do Júri de Competição:

1.

2.

3.

Ação do Júri de Competição:

Presidente do Júri de Competição:

Assinatura:                                                                                 Data:

Hora e data de recebimento do protesto:

Hora e data de decisão do protesto:

Valor da taxa retida / reembolsada:

 FPOCR - Regulamento da Taça de Portugal                                                                             21 de 24 



ANEXO D: FORMULÁRIO DE RECURSO DE CORRIDA

Parte 1: A ser preenchido pelo recorrente

Os recursos devem ser apresentados e assinados pelo recorrente de acordo com as

condições  descritas  nas  Regras  de  Competição  da  FPOCR  e  entregues  ao

Delegado Técnico. Um recurso é um pedido de revisão de uma decisão tomada pelo

Árbitro. Este é o primeiro nível de recurso e será ouvido pelo Júri da Competição.

Todos os recursos devem ser acompanhados de cheque ou dinheiro no valor de

50,00 Euros.

Nome do evento

Local do evento

Data do evento

Hora de entrega do recurso

Nome do recorrente

Número de dorsal

Telefone

Morada

Código postal

Email

Motivo da penalização recebida

A penalização foi confirmada                   Sim            Não

Tipo de penalização

Tipo de recurso: (selecione só uma opção)

Recurso contra a decisão do Árbitro sobre um relatório de Infração

Recurso contra a decisão do Árbitro  sobre um protesto
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Descrição do recurso:

Localização no percurso:

Hora do incidente:

Descreva o acontecimento e use papel adicional, se necessário.

Quem  esteve  envolvido  na  infração?  Mencione  o  nome  e  o  número  do(s)

Árbitros  da  corrida,  atleta(s),  espectador(es)  e  quaisquer  outras  pessoas

envolvidas.

Como ocorreu a infração?

Identificação das testemunhas (são necessárias 2)

Nome da testemunha 1:

Nome da testemunha 2:

Assinatura:                                                                                 Data:
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Parte 2: Apenas para uso da Arbitragem

Taxa de protesto de 50,00 Euros anexada?                                 Sim   Não

Recurso para reverter decisão do Júri de Competição?           Sim   Não

Se "Sim", anexe a decisão do Júri de Competição e ações e decisão do Árbitro e

ações.

Membros do Júri de Competição:

1.

2.

3.

Ação do júri da competição:

Presidente do Júri de Competição:

Assinatura:                                                                                 Data:

Hora e data de recebimento do recurso:

Hora e data de decisão do recurso:

Valor da taxa retida / reembolsada:
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