Wild Challenge Stadium Sprint, Estádio da Luz - Benfica 2017

Regulamento
QUEM
O Wild Challenge Stadium Sprint, Estádio da Luz é organizado pela Call of the Wild, Lda. em colaboração com
Benfica Estádio - Construção e Gestão de Estádios, S.A. e SL Benfica
ONDE
Estádio da Luz, Sport Lisboa e Benfica.
QUANDO
25 de Junho, 2017
1ª partida 8h00 ( SUPER ELITE)
O QUE ESPERAR
O Wild Challenge Stadium Sprint inicia a série de corrida de obstáculos em estádio em Portugal.
Os Wild Challenge e os Wild Challenge Stadium Sprint são iguais? Não. São desafios completamente
diferentes, com a mesma exigência física e psicológica a que já te habituaste nas corridas em outdoor, e com
todos os melhores obstáculos que tu esperas de um Wild Challenge!
Os eventos Wild Challende Stadium Sprint serão curtos, mas intensos e duros. Não mais do que 5kms, mas
repleto de obstáculos difíceis e exigentes, íngremes subidas e descidas, e imensas escadas!
A corrida é rápida e furiosa, consiste em passar corredores estreitos, voltas afiadas e escadas intermináveis
que obrigam a uma combinação entre a força e os obstáculos orientados pela pliometria.
Testa os teus limites numa corrida única, diferente da típica corrida de obstáculos e, adicionalmente, tens a
oportunidade única de estar nos bastidores de um estádio profissional, nos vestiários, e noutros fantásticos
lugares a que só tens acesso através da televisão.
Seja ao ar livre ou em estádio o nosso compromisso contigo é levar-te a ultrapassar os teus limites em cada
um dos nossos eventos!
Este evento é um desafio pessoal por isso ninguém é forçado a completar qualquer dos obstáculos.
No entanto, ao contrário do Wild Challenge serás penalizado se não o conseguires ultrapassar. Sim, nós
vamos trazer de volta os burpees! É bom que comeces a apreciá-los!

Os voluntários presentes em cada obstáculo estão lá para apoiar e orientar os participantes da prova, logo
todos os participantes poderão esclarecer quaisquer dúvidas com eles. Eles também estarão lá para garantir
que fazes todos os burpees!!

QUALIFICAÇÕES PARA O OCR EUROPEAN CHAMPIONSHIP
1.

Wild Challenge Stadium Series não contará para efeitos de qualificação no OCR EU.

PACK DOS PARTICIPANTES
•

Inscrição na mais excitante e única experiência realizada no país

•

Cronometragem com chip

•

Acesso a zonas restritas do Estádio

•

Receberás uma t-shirt técnica da prova que será entregue juntamente com os dorsais. (Ver
Levantamento de dorsais).

•

Medalha Wild Challenge Stadium Sprint

•

Foto de fim de prova – garante que és apanhado numa foto com o teu número de dorsal. No
prazo de duas semanas enviaremos um email contendo uma foto de média resolução. (nota –
não garantimos a foto se não conseguirmos ver / ler o teu número no dorsal)

•

Teremos água durante e no fim do evento, é um percurso duro e curto. Deverás garantir que
estás nutrido da melhor forma, garantindo o nível de energia para a execução da prova.

INSCRIÇÕES
As inscrições estão limitadas a 2000 participantes.
A Stadium Series é composta por eventos únicos que te porão à prova, mas também terás a oportunidade de
experimentar a emoção de estares a competir no coração de um estádio internacionalmente conhecido. Estarás
no relvado, atravessarás os corredores, as salas da equipa e outros locais.
Podes escolher uma das opções de competição, ficar classificado no top dos melhores atletas e ter
uma oportunidade de ganhar a competição. Ou, apenas participares por pura diversão e para te
desafiares escolhendo uma sessão de não competição.
Os preços são os seguintes (preços por pessoa)
Preço Cada Pessoa
Fase 1:

12/03 a 30/04

29,00 €

Fase 2:

01/05 a 04/06

32,00 €

Fase 3:

05/06 a 11/06

38,00 €

DESCONTO EM EQUIPA: Equipas com 12 ou mais elementos tem um desconto de 5% na plataforma
Upgrade nas sessões competição
Super Elite
Primeiras ondas do dia.
Máximo 10 atletas por onda.
Sem qualquer espera nos obstáculos, só tens de chegar
e correr!
Entre as 08h00 e as 08h20

Upgrade
Cost
€10

Onda competição – possibilidade de lugar no pódio
Elite
Máximo 15 atletas por onda.

€5

Sem qualquer espera nos obstáculos, só tens de chegar
e correr!
Entre as 08h25 e as 10h00
Onda competição – possibilidade de lugar no pódio
Competição
Se queres um lugar no pódio, mas queres saborear um
pouco mais o percurso inscreve-te aqui.
Máximo 20 atletas por onda
Poucas filas de espera, partirás entre as 09h40 e as
12h00.
Onda competição – possibilidade de lugar no pódio

2€

Prémios
Total

H

M

1.º lugar

600,00 €

300,00 €

300,00 €

2.º lugar

300,00 €

150,00 €

150,00 €

3.º lugar

100,00 €

50,00 €

50,00 €

A melhor equipa em competição receberá um fantástico troféu!
Inscreve-te no site www.callofthewild.pt
PERCURSO
O percurso aproveitará tudo o que o Estádio nos tem para oferecer. Pelo menos 20 obstáculos ao longo dos
corredores, parques de estacionamento, relvado sintético, vestiários, bancadas, etc…Envolverá milhares de
degraus, carregando pesos. Haverá água, paredes, rastejamento e os habituais obstáculos de balanço. O
percurso será curto, mas muito intenso!
HORAS DE PARTIDA
Dada a natureza deste evento teremos horas de partida (starting times) que evitarão aglomerados de
participantes nos vários obstáculos e assegurarão a ﬂuidez da prova. O primeiro grupo (Super Elite) de
participantes iniciará a prova pelas 08h00. As horas de partida serão confirmadas por email uma semana antes
da prova.
A escolha é tua:
•

Sessões de competição (Super Elite, Elite e Competição);

•

Sessões de não competição (1 e 2)

A tua hora de partida ser-te-á comunicada na semana anterior ao evento. Deverás chegar uma hora antes da tua
hora de partida.

Sessões de competição:
Super Elite – 08h00 às 08h20 Elite – 08h25 às 10h00
Competição – 09h40 às 12h00
Sessões de não competição:
Sessão 1 – 11h00 / 15h00
Sessão 2 – 14h00 / 19h00
TODOS os participantes devem respeitar a sua hora de partida. Dada a especificidade do evento Stadium Sprint o
cumprimento dos horários é fundamental, não haverá qualquer flexibilidade quanto a mudança de horas. Os
marshals estarão a verificar os números em cada início de onda de partida. Se chegares atrasado não podemos
garantir que terás lugar numa onda mais tarde.
LEVANTAMENTO DE DORSAIS
LEVANTAMENTO DE DORSAIS NO DIA DA PROVA
Se não tiveres possibilidade de levantar os dorsais e pack de participante na data e local acima referidos, deves
chegar pelo menos 1h antes da tua hora de partida
ESTACIONAMENTO
O estacionamento para veículos é limitado. Poderemos utilizar o parque de estacionamento, no entanto, dá
preferência à partilha de viaturas, e de preferência utiliza os transportes públicos. Vamos todos preservar o
nosso planeta

É da tua inteira responsabilidade assegurares-te que estás à hora de partida a tempo e horas.
CHAVES DO CARRO E OUTROS ITEMS DE VALOR
Aquando do registo teremos disponível um sistema de armazenamento de chaves do carro. Também
providenciaremos um local para deixarem malas, mas não assumimos a responsabilidade sobre estes itens
como sejam carteiras, telefones ou mochilas.
INDICAÇÕES DE SEGURANÇA
Deverás chegar à zona de partida 15 minutos antes da hora de partida onde será comunicado um conjunto
de indicações de segurança, ao qual deverás prestar atenção e cumprir.
ABASTECIMENTOS
O percurso tem até 5km e só tu sabes o que necessitas para essa distância. Nós providenciaremos o seguinte:
Água no copo – No mínimo 1 abastecimento durante o percurso e 1 no final.
O Wild Challenge estabeleceu um desafio para si – reduzir a quantidade de plástico nos eventos e contribuir
assim para preservar o nosso planeta. Para cumprir este propósito o nosso fantástico patrocinado Luso irá
entregar a água em recipientes maiores, e esta será servida em copos biodegradáveis.

É DA TUA INTEIRA RESPONSABILIDADE ASSEGURAR QUE ESTÁS DEVIDAMENTE HIDRATADO E NUTRIDO ANTES
E DURANTE A CORRIDA. SE O TEMPO ESTIVER QUENTE ACONSELHAMOS A QUE BEBAS MAIS ÁGUA ANTES DE
INICIAR A PROVA.

BALNEÁRIOS
Sim. O Estádio tem imensas casas de banho, e também terá disponível um número limitado de balneários ao
longo do relvado sintético para utilização dos participantes. Não garantimos água quente.
SEGURO
Todos os participantes estão protegidos contra acidentes pessoais com uma franquia de 100€ a qual será
suportada pelo participante, caso necessite de assistência.
RESTRIÇÕES DE IDADE
A idade mínima para participação nesta corrida é de 16 anos.
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Todos os participantes serão cobertos pelo seguro de acidentes pessoais. As corridas de obstáculos podem
ser perigosas e acarreta riscos que são aceites pelo participante no momento em que se inscreve e assina o
termo de responsabilidade antes da prova. Os participantes serão responsáveis por todas as ações suscetíveis
de produzir danos materiais, morais ou de saúde a si mesmos e/ou a terceiros. A organização declina toda a
responsabilidade em caso de acidente, roubo, assim como de objetos e valores de cada participante.
REEMBOLSO DE INSCRIÇÕES
A Call of the Wild não tem obrigação de reembolsar o valor da inscrição. Em caso de desistência, poderemos
transferir a inscrição para outra pessoa ATÉ 2 SEMANAS ANTES DO EVENTO – NÃO HAVERÁ QUALQUER
EXCEÇÃO (poderá ser feito na plataforma de inscrições através de um link enviado no email de confirmação).
Em alternativa o mesmo poderá ser feito no dia do evento, com custo acrescido de 5€.
CANCELAMENTO DO EVENTO
Na eventualidade do cancelamento do evento Wild Challenge, a Call of the Wild fará todos os esforços para
marcar nova data. Não sendo possível, todos os participantes serão reembolsados no valor da inscrição. A
Call of the Wild não assume qualquer responsabilidade sobre quaisquer outras despesas efetuadas.
ALTERAÇÕES DE NOMES
Até duas semanas antes do evento será permitido transferir a inscrição para outra pessoa e proceder à
mudança do nome no sistema – É DA RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE PROCEDER À
ALTERAÇÃO DOS DADOS ATRAVÉS DO LINK ENVIADO NO EMAIL DE CONFIRMAÇÃO, UTILIZANDO A
PLATAFORMA DE INSCRIÇÕES.
Por questões logísticas, não é possível proceder a alterações de dados na plataforma a menos de 2 semanas
do evento SEM EXCEÇÃO. Poderão ser efetuadas alterações no dia da prova, com um custo administrativo
acrescido de 5€.

ALIMENTAÇÃO
Estará disponível uma zona de restauração gerida pelo estádio com uma variedade de comida e bebida ao
longo do dia.
ESPETADORES
Os espetadores serão muito bem-vindos sem qualquer encargo. Haverá várias zonas disponíveis para
conhecerem e uma área sentada reservada denominada “Espetadores”.

FOTOGRAFIAS

Tentamos sempre ter tantos fotógrafos quanto possível nos nossos eventos. Estes não estão a trabalhar
diretamente para a Call of the Wild, portanto não temos total controlo sobre eles. Nos eventos em que o clima
é desfavorável, não podemos esperar muitos fotógrafos. Não podemos garantir que haja fotografias de todos
os participantes ou de todos os obstáculos depois do evento para que todos possam aceder e proceder à
compra das fotos relevantes.
Receberás uma foto eletrónica tua na meta, deverás garantir que estás visível para o fotógrafo e ter o teu
número de dorsal.

As fotos de baixa resolução que podem ser usadas para as redes sociais poderão ser adquiridas por um custo
de só 1,50€. Cem por cento da receita reverte para a equipa fotográfica por forma a assegurar memórias
fantásticas através de fotos únicas.
Ao te inscreveres no Wild Challenge aceitas que a Call of the Wild utilize fotos ou vídeos teus para fins
publicitários ou outros.
OBSTÁCULOS
O Wild Challenge usa vários obstáculos. Nem todos serão usados ao mesmo tempo, por conseguinte todas as
imagens de marketing e publicidade são utilizadas para refletir o tipo de evento e não a especificidade do
obstáculo.
REGULAMENTO DO ESTÁDIO DA LUZ
Os próximos pontos são extremamente importantes e devem ser escrupulosamente cumpridos.
•
•
•
•
•

Não é permitido pisar o piso de relva. O percurso passará à volta sendo proibido entrar.
Deverás sempre seguir as instruções do staff da Segurança do Benfica e Wild Challenge.
Deverás respeitar todos os utilizadores do Estádio
Utiliza os recipientes para a água e deixa-os ficar nos locais próprios
Os participantes e espetadores estão proibidos de trazer a sua própria comida, excetuando os
participantes que podem trazer os seus produtos energéticos para o evento.

Aviso: Apesar dos nossos maiores esforços, a informação no presente documento poderá ter erros tipográficos, e eventuais
imprecisões que possam ser alvo de correção. A Call of the Wild reserva-se o direito de corrigir eventuais imprecisões ou omissões
(inclusive alterações de preços) a qualquer momento sem aviso prévio.

