
§*

,Ift*u, tuaraçãn Ferrusuesa
de Ssrridas de 0bslárulos'âiFD

DECISÃO

ASSUNTO: Não integração da STC ULTIMATE OBSTACLE CHALLENGE no calendário de provas da

Liga OCR Portugal 2023

A Direção da FPOCR- Federação Portuguesa de Corridas deObstáculos-APD, doravante FPOCR,

vem, em referência ao assunto em epígrafe, e de acordo com o Arhgo Bs do Regulamento da

Liga OCR Portugal, formalizar decisão, o que faz nestes termos e com os seguintes fundamentos:

1.

Foi submetido à aprovação da Direção da FPOCR, proposta de não integração da STC ULTIN4ATE

OBSTACLE CHALLENGE no calendário de provas da Liga OCR Portugal7A23, fundamentada nas

ocorrências, antes, durante e após a realização da Prova, com as seguintes caracterishcas:

Prova: STC ULTIN/ATE OBSTACLE CHALLENGE

Promotor: CHAPARROS BTT TEAI\4 ASSOCIAÇÃO

Local: Santiago do Cacem

Data: 25 de setembro de 2022

Diretor: R,ca rdo N/a rrr rs

Para análise e Certificação da Prova, o promotor deve enviar o plano da prova e toda

documentação necessária, meihor detalhada para a Cerüficação da Prova, o que não aconteceu.

FPOCR - Federação Portuguesa de Corridas de Obstáculos - ApD
C.Ns.: 513 72O995
www.fpocr"pt - direcao@fpocr.pt
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A Direção, para não prejudÍcar clubes e Atletas, enr termos financeiros e desportivos, aprovou a

reaiização da prova.

A prova realizou-se, no entanto, com uma cerlificação condicionada e sem érbitros da FpoCR

Acontece que, no decorrer da prova ocorreram problemas, de vária índore

Assim, e face ao exposto nos Relatórios da comissão de Certificação e do conselho Nacional de
Arbitragem, que se junta (Doc.01e Doc. 02)e a falta dos seguintes requisrtos:

Formalizaçâo de candidatura, para integrar o euadro Compeüüvo da FpOCR em 2023,

até em 30 de outubro de2OZ2 {Doc. 03}

Pagamento das taxas de promotor e de cerlificação de prova, solicitado em 12 de

outubro de 2A22 iDoc. 04)

Decide-se que:

a) A prova STC ULTIMATE OBSTACLE CHALLENGE, deixa de integrar o calendário de provas

da Liga OCR Portugal;

3.

4.

5.

6
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FPOCR - Federação portuguesa de Corridas de Obstáculos - ApD
C.Nq.:513 720 995
www.fpocr.pt - direcao@fpocr.pt

t&ií;Fi.i.i..\
**:iil-ât{i_L

EUROPEAN
O B§TAC t E
§POiÍ§ f§oatÁttêx

2



tor* - Federação Portuguesa
de *nrrid* de CIb*tácutos .ÀPÍ!

b) A prova STC ULTIIV{ATI OBSTACLE CHALLENGE não pode apurar atletas, para os

Campeonatos da Europa e do l\4undo, organizados respetivamente pela EOSF e pela

Frqn.

c) A prova STC ULTIÍV1ATE OBSTACLE CHALLENGE passa ao estatuto de prova de

"oBSERVAÇÃO";

d) A prova STC ULTIMATE OBSTACLE CHALLENGE terá este estatuto ate que obtenha um

parecer favorável dos órgãos responsáveis pela certificação de provas, que lhe permita

voltar a integrar no Calendário de provas da Liga OCR portugal.

Publique-se esta decisão no site da FPOCR e dela se dê conhecimento ao promotor da prova

A Direção da FPOCR

n

hlr,rffir*hl*i*l-"c,"Ue"r/

Juntã:4 documentos

FPOCR - Federação Portuguesa de Corridas de Obstáculos - ApD
C.Ns.: 513 720 995
www.fpocr.pt - direcao@fpocr.pt ffi§"ou&Er.
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connrssÂo DE cEnTtncaçÃo DE pnovA§ - EpocA 2022

qqE Lôr.psxq) p ç çs nrl r rcscÃo.se pnov.q

f'lorne do Event* STC ULTIMATE OESTACLE CHALLENGE

§ntidaç{e §rganizadcra Os ühaparros §TT Team Associaçâo

L**aIizaÇãs do §vento Santiagc do Gacém

Sata do Event* 25t09i22

§ireteir Frova Rrcardei [VIarhns

0rgão de tertiticaçãa FF0ÇR Carlos Anaújo

Comissã* de üertíÍicação de Frova Pedro Marques

Ànbitragenn FP*eR Fernandc Gornes

Sata de envís docueruientos Nâo foram enviados

Cumpre Não üumpre

a. Layout do percunso da prova corn implennentação dcs locais

dos ohstáculos, postos de controlo e abastecimento.
x

ObservaçÕes: Não foi enviado pelo promotor

b. Disponibilizaçãa do gpx percurs*" X

Observações: ltlão feienviado pelo promotor

c. Portefóiis süm ã tipoloqia dos obstáçulos e breve descrição de

cada un'1.

ObservaçÕes: Nâo foi enviado pelo pronrotor

d. Partefólío refere nível de difieutdade ê Srau de riseo dos

r*esrno§.
x

ObservaçÕes; Náo foi enviado pelo promotor.

e. Normas de sinalética do percurso

Observaçôes: Não foi enviado pelo prornotor.

f. As *omdiçeies de segurança e §ofierrô exístentes X

ObservaçÕes: hiâo foÍenviado pelo promotor

1



*t
W-"
,F FPOCR. Federacào PortuEuesa

de Corridas de Õbstácutos . ÁPD

2. PÊRÇUE§Q E -§ry.iALTA&.ÇA§JY,!S}TA PE ÇÁMPA}

cÕMils§Ão DE cERTtFICÂÇÃCI DE PROVAS - EPOCÂ 2022

Cumpre Não üunrpre

a. Homologação da distância prevista nc regulamentoíplano de

provâ.
X

ObservaçÕes: Distância prevísta: 1Okm; distância testada: B,80km {+l- 1km a menos). A diferença da

distância anuncíada com a real não é superior a 1Q%, pela que se encsntra conforme RGC

h. Deserição das características do terreno e ehamada dç atenç&o

aos pontos mais sensíveis ern terrnos de tecnleÍdade e segurança.
x

úbservaçÕes: Não existe no local elementos {voiuntários or..l sinais) que identifiquÊrn essâ situação,

nomeadamente nas desçidas perigosas, linhas de água e manilhas"

e. * per*ur** deve estar elararnente sinalieado e rn*rcado eonr

fitas.
x.

Observações: l^tro dia anterior à prova, às 18h00, estavam sinalizadss cerca de 80% da prova, o que

não permitiu claramente verificar a sinalizaçáo do percurso. Na zona do castelo não existia

sinalização. Como a visitia de campo foi feita sêm acompanhamento pelo prornotol nâo foi possível

garantir uma coneta verificação das zonas críticas, cruzamentos e passagem de vias. Na parte

sinalizada, está bem sinalizado (tem fita laranja e fita branca), não parece que vá levantiar problemas.

d. Âs zonas cruciais devem estar vedadas, ern particular a zona de

pa*ida {incluindo a zona de aquecimento} e a zssa de chegada.
X

ObservaçÕes: Foi rnontado no dia anterior.

e. Casa Õ percurso da prova sruze vías de tráfego autornóve§ a

organização deve combinar com as forças de segurança o

controlo do tráfego nazofia da prova e/ou sinalizar os pontos

críticos da travessia.

x

Observaçôes: Nâo forarn sínalizados as locais de travessia. O promotor referiu que não estava

previsto apoio de farças de segurança para co*ar vias ou controlo de tráfego. Os loçais mais críticos

identifícados fcram na zona historica de Santiago do Cacém.

f" Limpeza da vegetação d* pen*urso prevíarnente, d+ f*rma a
garantir a integridade física dos atletas, excetuando situaçÕes

previstas no plano de prova.

X

ObservaçÕes: Ern termos de limpeza de percurso, tem moderada riscc, por existirem algumas

pedras e raízes que podem provocãr quedas e entorses, estando identificado como maior risco na

regíão do Castelo e na linha de água da ribeira.

?
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cCIMrssAo DE cERTrFtcAÇÃO DE PROVA§ - EPCCA 2022

g. Garantir depósito de resíduos nas ãbastecimêntos e na linha dã

ÍHeta,
X

übservaçôes. Garantidc

3. § B ô T4 Ç 1.,-L p rL : f,! Q B rylA§ { 
y 
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tumpre Nár Sumpre

a. Tipologia dos Obstáculos e breve descrição de cada um,

referindo o ní\Íel de dificuldade e grau de risso dos mesmos.

ObservaçÕes: Não foienviado pelo prsffiotor. No entanto, com a visita de campo, foram identíficados

três obstáculos de dificuldade média ao níveltécnico (multi rig, combinado e monkey bar longo).

Todos os restantes são de dificuldade baixa.

b. Percurso com pelo menos 2 obstáculos em

quilómetro do seu total.

la por cada
X

ObservaçÕes: Foram contabilizados 32 obstáculús, o que faz uma médía de 3 obstáculos p/km.

c. Ss ebstáculos têr,'i ds ter nn míninte ? vias.

Observaçôes: O obstáculo de suspensáo das argolas, olympus wall e z-wall têm ãpenas duas vlas,

estando localizados entre o km 3 e o km 4, o que pode provocâr congestíonamentos.

d. Os obstáculos devem estar identificados, pela sua tipologia e

tÉpo de penalizaçôes, através de uma placa identificativa.

Observações Apenas foram identificados três obstáculos com uma placa a referir "Tentativa única",

sendo estes o de suspensão multi-rig, o de suspensão combinado gibbon com cubo e o low-rig. A
identiÍicação é nitidamente insuficíente para a tipologia de prova.

e. Definidas as regrâs de superação dos obstáculos {seja de forma

isalada ou através da conjugação de vários obstáculos numa

única estrutura).

X

ObservaçÕes: frlão foram divulgadas as regrâs de superaçâo dos obstáculos.

f. As regras de superação dos çbstáculoa estão publlcadas em

elocurnento especifico, entregue ao üonselho d* Arhitragenr.
X

ObservaçÕes: Náo foi enviado pelo prornotor.

g. Os obstáculas com limite de tempo {ex. tiro de laser} não

incluelm penalizaçâo.
v.

Observaçôes: O obstácuío lança utifizou esta ncrma.

J
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h" Adotados pelos promotores, obstáculos que permitam as

opçÕes "atleta nrasculino" e "atleta fêrninino", quando a

dificuldade inerente {por ex: peso ou dimensão} assim o justifiqr.le:

ObservaçÕes: A abordagem e pesos tinha previsto esta situaçáo"

4. OESTÁCUL-OS - SEGURANÇA E RISCq {VJSITA DE.-CAMPÜ}

a. lnfraestruturas:

(l) Ao nível de estruturas está excelente e com segurança.

(2) Houve uma renovação nos materiais da rampa.

b. ilíateriais utilizados:

(1) Os materiais utilizados aparentavam ser duráveís e de fácil manutençáo;

{2) Não foram utilizados materiais facilmente inflamáveis, tóxicos ou suscetíyeis de orovocar
alergias.

c. Fundações:

As fundaçÕes das estruturas estavam adequadas

d. Equipamentos:

(1) Cumprido parcialmente.

(2) Existiam arestas vivas no obstáculo de Escadas em metal, no Castelo, constituídas pelos

parafusos da estrutura, sendo necessário colocar carâpuças nos parafusos:

e. Superfrcies de impacte

(1) Cumprido parcialmente.

(2) A subida a corda, pela altura, não tinha urn superficia com as caracteriais apropriadas de

amoÉecimento dos choques, designadarnente por areia, aparas de madeira ou outro material

semelhante.

f. Fixação das pegas:

('1) Cumprido na totalidade exceto no obstáculo de suspensáo multi rig.

(2) Na bola do multi rig, a corda em contato direto com as arestas pode rornper. O idealé colocar

um maiô imosquetão).
g. Fixação com nós e amarrações (se aplicável):

{1) Cumprido na totalidade exceto no obstácuto de suspensão multi rig.

(2) Eles náo podem estar em contacto com a argola e têrn de mais margem no chicote no final do

nÓ. Neste caso pode anebentar pelos tensionamentos (deve garantir pelo menos 10Kn)"

h. Pegas e linhas:

(1) A organização deve garantir que as linhas sejam iguais, na diskibuição e tipologia de pegas,

no entanto, no obstáculo Olympus Wall falta lá urn calço, no início, para ser igual ao outro;

4
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(2) A distância entre pegas foi igual nas linhâs;

(3) A tipologia e distâncía entre pegas foi adequada ao tipÕ de atleta (ex feminino ou para-atletai;

5, PqNSE.RAÇÃO QUAUTAT:VA E,E EEE!ü\

a, Plano de prqya: 016

b. Percursos§$allzaÉqi 3/8

e, Obslácqlgs_:. non:nas: 4/8

d.Qh 7/S

e. Pqnderaçãq_qeral dA prova {mélllAjr ritrtética} : 47 fi AA

6. PRESSUPOSTO§ A qARANTIR PELA ENTIDADE ORGANIZADORA

a. Garant[r que Investe na melhoria dos seus equipamentos e infraestruturas, em relação à ediçáo/ano

anterior,

b" Garantir qr;e o local e percurso da prova, dísponha de condiçÕes adequadas à competiçâo,

permitindo aos atletas competir no pleno das suas capacidades físicas e têcnicas;

c. Garantir condíçÕes adequadas para o púbtico e representantes dos meios de comunicação social.

d. Possuir licença emitida pela Autoridade Local;

e. Possuir equipa de arbitragem, constituída por árbítros, devidamente credenciados;

f. Possuír seguros obrigatórios inerentes a um evento desportivo;

g. GarantÍr meios de segurança e socono, adequados ao núrnero de participantes na prova;

h. Garantir o fáeil e rápido acesso nos váríos pontos de percurso e dos obstáculos para acesso às

equipas sanitárias e pâra evacuação por rneios de socono;

i. Possuir sinalização eficaz do percurso;

j. Garantir postos de controlo e abastecirnento.

k. Garantir que âs regras de passagem dos atletas nos obstáculos têm de ser iguais do início ao fim

da prova. (Ex: uma parede que Ínícia sem corda, não pode a meio da prova passar a ter).

l. O Local da prova, deve possuir a capacidade e os requisitos exigidos pelo regulamento de

conrpetição, referente a rnodalidade que nele vier a ser disputada, nomeadamente no que respeita

às condiçÕes do local, à área, às condiçÕes de segurança, e outras estruturas de apoio.

7. RECOMENDAÇÕES À ENIIDADE -ORGANIZADO_ruI
O promotor náo entregou a docurnentaçâo o que dernonstra uma falta de profissionalismo e respeito

pelas regras vigentes da FP0CR.

Na visita de campo foram dados inputs conferme constam no presente relatório e no grupo informal de

certificação de prova. Para além destes, foi dado um contributo para o circuito de penalizaçáo, dado

que, existem 10 peso de 15kg para arastar nurn percurso de 50rn, feito num tempo de +/- th2üseg.

E
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Considera-se a pênalização demasiado fácil, especialmente na distância perconida" ldealmente devia

ter pelo menos 12 pesos.

Na visita de campo, a Comissão teve poucos contributos do Promotor, sendo Íeita quase na sua

totalidade sozinha sem acompanhamento deste. Sublinha-se gue, a receçâo não foi das melhores,

havendo pou€ vontade para mostrar informaçâo relativa à prova ou, tão pouco, aceitar contributos da

Corníssáo. O Promotor aparenta que não está muito interessado ou se quer irnpoúado com o propósito

da certificaçâo. lgualmente, nâo está a ser vista como urna oportunidade para melhorar por parte do

organizador. De agravar, no final da visita foram dados alguns inputs e houve logo uma resposta de

que nâo dava para corrigir, sendo que alguns prejudicavam a intqridade dos atletas.

PARECER

Nos termos do Artigo 70 e Artigo 13o do Regulamento de Certificaçâo de Provas, da Federação

Portuguesa de Conidas de Obstiáculos {FPOCR), aprovado em Reuniâo de Direção de 0B de

dezembro de 2A21, foi conduzida umâ visita de campo em 24Sel22 à Prova 'STC ULTIMATE

OBSTACLE CHALLENGE', tendo em vista alcançar padrÕes mais elevados e uniformes de qualidade

para benefício de toda a comunidade do OCR em Portugal.

Face ao acima exposto. e pela Comissão pretender o melhor do OCR em Portuoal. oarantindo que os

Atletas e Clubes não tenham preiuízo. emite-se parecer favorável condicionado à concessão da

Certificacâo de Prova,

Não obstante, pelo náo cumprimento da entrega da documentação e conduta do Promotor, propÕem-

se que seja aberto processo de averiguaçáo de infraçáo disciplinar ao Conselho Disciplinar da FPOCR.

Lisboa, 28 de setembro de 2A22, A Comissão de Ceftificação de Provas.

Ê
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RELATORIO
DE PROVA

PROVA: STC Ultimate Obstacle Challenge 2:022

LOCAL: Santiago do Cacém DATA: 25 I 09 I 2A22

oRGANTZAçÃO

Realizou-se no dia 25 de setembro a prova a contar para a Liga OCR. desiqnada por
STC Ultimate Obstacle Challenqe 2022. Tratando-se de uma prova da Lisa OCR.
impunha-se a necessária e imprescindível presença de uma equipa de arbitraqem. oor
forma a qarantir a verdade desportiva no que à competição diz respeito. De facto. desde
o dia 9 de iunho. data em que foi aberto o qrupo WhatsApp para se começar a tratar dos
transmites necessários. que o Presidente do GNA, Fernando Simões. solicitou
informações sobre o número de árbitros necessários para o evento. Foi-lhe respondido
pelo promotor que só quando estivesse decidido quais os obstáculos a utilizar. se
saberia o número de árbitros necessários. A 5 de Setembro. o Presidente da FPOCR
lembrou a necessidade de efetuarmos a reunião preparatória, bem como a urqência no
envio da documentação. A í'l de Setembro. o Presidente reiterou o pedido. sem que
nada acontecesse. O ternpo foi passando sem que o promotor disponibilizá-se os
elementos necessários para que o CNA pudesse trabalhar na prova. nomeadamente. o
número de árbitros necessários. quais os obstáculos e sua localização. fotos dos
mesmos. graus de dificuldade. quais os de tentativa única, etc. Face a este impasse, no
dia 18 de setembro o CNA informou a Direção, da impossibilidade de garantir uma
equipa de arbitraqem para o referido evento" tendo declinado a sua resoonsabilidade, o
que não incomodou o promotor. que respondeu simplesmente com "o nosso
obriqado".

r*íVEI TÉCNICO DA EQUIPA DE ARBITRAGEM
EXCELENTE
BOM
REGULAR
h/AU

oBSERVAÇÕES:

RESPON§ÁVEI DE PRQVA:

FernandqSimôes

Relâtório de Prova 004CNA
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Época Desportiva 2CI23

Federação Portuguesa de Corridas de Obstáculos <direcao@&ocr"pt>

DlreÇão <dírecaô@f pocr.pt>

<adrclaboverde@grnail.coml Associação Wildfun <geral@wíldfun.pê, AIirio GaÍado <aliriocaiâdo@gmall-com>, Bravelakeocr
<braveÍakeocr@gmail.com>, Firemanchallenge <firemanchallenge@grnail.com>, Miguel Fernandes <myguelfeÍnandes€)gmail.com>,

§tcultimateoü <stcultimateoc@gmail.cornl Geral <gerã[@urbanobstacles.pt>, URBÂN FIT RACE <uíbanfitrace@gmail.ccm>, StoneracealmeÍrim
<stoneracealmeirim@gmail-com>, jl L1: i::.,

Datã 2022-1G1310:4Í

Cãros promotores,

Espêrâmos quê se etrcoxtneB todos bem.

Com o aproxitlâr do fiel da épaca 2A22, vifros comunicar que, §s Prcmotsres de provas parã íntegrârem o QuadFo competitivo dã FpoCR em 2a23,
aomposto pelâs Ligas NIf'tlÁ e O{R, devem cumprir o seguinte:

L. forffãIizãr a çua candidãtura, até ao diã 3g de Outubro d€ 2A12, a candidatura deve mencionãr als LíEa/9 que pretendeil lntregar;
2. envlãr até aô dia 3A de novambro de 2922 a Provã, Local, Data e a LÍga regpetivã.

Ficãmos ao díspor para qualquer Êsclâpecimento adicíonal.

Com os melhores cunprinentos,

Â Direção

Fâcebook: ôCR Portugal I lnstagran: fÊocrJsortugal

IiÉÊ--i:1.!rr-ii:-tíi:,ri,

boô.3
§e

Pafi
Bcr

1t1
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Fatura taxa de prova

De Fedêraçãâ Por*Jguesa de Conidas de Obstáculos <dir€caô@fpocí.pt>

PãÍa SlculÍimateoc<§tcultimateoc@gmãil.com>

Data 2ü22-1ü-"1210:72

E src-rLzozzi $ zJazz A-286.pdr (* ss K§)

Bor dia,

Segue fatura ã nossâ fatura FR_2822LAL2-2$Z2A_2O6, referente à prova da LiEa O€R realizâdã efi Santiago do Câcéd no diâ 25 de setembro óe 2822.

solicitâmos o pagamento da mesna o maís breve possível.

Com os melhores cumprimentos,

À DireÇão

Facebook:ocR Portugal l Instãgram: fpocr-portúgal

I:"-:,.--.1.r::1i:!t;-. j:

1t1



FPOCR - Federoçõo Portugueso de Corridos de 0bstóculos-ÊPD
Ruo José Leiiote, n" 30
1,900-280 Lisboo, Portugol
Tel,:965467869
Emoil: direcoo@fpccr.pt
rrr"lii.U.lpocr.pt

f,ontribuinte: PT 511720995

Foturo - Recibo FR?022A|206 - Originol

0s Chopcrras B.t.l,leam Flssocioçõo
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