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Regras de utilização 

A WARRIORS Training Camp é um espaço de treino outdoor, vocacionado para a modalidade OCR. 

Esta Aldeia OCR está situada na cidade de Viseu, com uma área de 2500 m2, na Freguesia de São João de Lourosa, onde a tranquilidade e o 
ar puro é um fator predominante.

O espaço é privado, pelo que promoverá treinos de fim de semana, entre Maio a Outubro.

Condições do espaço:

- pista outdoor concentrada numa área com 2500m2;
- 1 percurso de 280 metros com mais de 20 obstáculos diferenciados, composta da seguinte forma:

- 2 vias de treino livre - nível 1
- 1 via de competição - nível 2

      -     cronometragem eletrônica na pista nível 2;
      -     possibilidade de incluir percursos alternativos de corrida, na eventualidade do atleta pretender conciliar uma corrida longa;
      -     Facilidade de estacionamento;
      -     Wc;
      -     local para equipar.

Aluguer/sessão treino: 

Horário : sábados e Domingos - mediante reserva

Opção: Treino Open: 1 hora - 10 euros ou 4 horas - 15 euros.
Opção: Treino Full - Treino fim de semana (2 dias) - (20 euros).

Pista nível 1 - duas vias com obstáculos de menor grau de dificuldade.
Pista nível 2 - uma via de maior grau de dificuldade (via de competição).
Nota: sempre que for dado sinal sonoro, a via de competição tem de ficar desimpedida durante o tempo de prova do atleta.

ELITE OCR Competition - pista nível 2 - ( 10 euros por participação oficial/cronometrada)
a) A ocupação da pista nível 2 é em modo de cronometragem, pelo que o tempo máximo permitido em pista, é de 15 minutos.
b) O atleta regista o seu melhor tempo, entrando para o ranking.
c) A pista de competição terá 3 níveis, entre Maio a Outubro de 2021, com graus de superação diferenciados: 

Maio e Junho - EASY Race
Julho e Agosto - SPRINT Race
Setembro e Outubro - STRONG Race

COUPLE OCR Competition - competição DUELO (M/F), entre casais.
A cronometragem do tempo é na pista de nível 1. O binómio (M/F) executam o percurso na mesma linha (modo  estafeta) em duelo 
com o outro binómio na 2ª linha (nível 1). O tempo será publicado no ranking. A competição é sempre em Duelo.

TEAM OCR Competition - A equipa campeã será a equipa com a média de tempo mais baixa, calculada com a soma dos tempos dos 5 
melhores atletas (ELITE Competition) da equipa a dividir pelo coeficiente 3. Em caso de empate, cada equipa nomeia um atleta para 
um duelo com a outra equipa. Caso a equipa não possua 5 atletas, será atribuida o tempo de 15 minutos a cada atleta em falta.

Prémios individuais:
- Diploma individual para o melhor tempo de cada atleta; 
- Prize Money - 100 euros, para o melhor resultado da época, nos 3 níveis da pista (*).

( O campeão resulta da média mais baixa na soma dos 3 níveis. Em caso de empate, os atletas terão um duelo, para eleger o 
vencedor. Um nível não realizado, o atleta contabiliza o tempo máximo de prova.)

Prémio Equipa e Couple:
- Troféu para a equipa com melhor tempo na época;

Treino orientado com instrutor - Sábados - das 09H30 - às 11H00

- Treinos de grupo sob orientação técnica de instrutor (vagas limitadas) - pack 4 treinos mensais  - 40 euros 
- Treino único - 15 euros 

Team building/empresas - valor sob avaliação

Reservas: www.nativewarrios.pt

http://www.nativewarrios.pt


PROCEDIMENTOS COVID-19
1. PROCEDIMENTOS PRÉVIOS AO EVENTO:

1.1. Inscrição 
As inscrições serão efetuadas em plataforma online;

2. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS 

2.1. PPO – Ponto de Passagem Obrigatória: 
Ponto único de acesso à área reservada aos elementos credenciados,  com medição de temperatura.

2.2. Sinalização e Informação:
Painéis informativos, garantindo que os participantes têm acesso a informação sobre como cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de 
infeção relativamente ao surto de coronavírus COVID-19;

2.3. Equipamentos de higienização:
A organização disponibiliza dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica ou solução à base de álcool junto aos pontos de entrada/saída e 
outros.

2.4. Plano de higienização:
● Higienização ou desinfeção dos equipamentos utilizados ( Obstáculos) poderá ser realizada através de nebulização, em períodos 

determinados.
● É obrigatória a utilização de máscara, em todos os momentos, até ao momento de posicionamento de partida, a qual poderá ser retirada 

antes do início da utilização da pista ;
● Higienização ou desinfeção das mãos sempre que iniciar o treino em pista;

Nota: O acesso ao local é autorizado apenas pela entidade gestora. Quem não cumprir com as regras e não usar de fair play,  poderá ser expulso sem direito 
a ser ressarcido do valor pago.

(*) - valor em crédito ou pago mediante fatura/recibo

LOCALIZAÇÃO:

Os atletas após efetuarem a sua inscrição, receberão as coordenadas do local, podendo ainda obter no site.

DIREITO DE IMAGEM:

O participante aceita a captação de fotografia, imagem e som durante a utilização do campo, autorizando a sua utilização, divulgação, promoção ou 

publicidade nos formatos e meios que a entidade gestora ou parceiros desta, achem oportunos e indicados, sem requerer qualquer valor ou 

vantagem pela respetiva utilização de imagem e som.


