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ORGANIZAÇÃO:  NativeWarriors.

INTRODUÇÃO

TRICHALLENGE é um circuito nacional de corrida de obstáculos, da marca OCR Police Challenge, com 
o objetivo de valorizar a participação mais competitiva nos seus eventos.

A classificação no circuito é exclusiva a atletas que pretendam competir na categoria ELITE, nas 
diferentes etapas ( Serra do CARAMULO, Zona Polis de LEIRIA  e Praia de OEIRAS).

Conquistar um posicionamento no ranking do circuito, está apenas ao alcance dos atletas mais bem 
preparados e que demonstrem um elevado nível técnico, físico e mental.

O circuito conta com três etapas, pontuáveis.
Os atletas que terminarem com COLETE, ficam  automaticamente qualificados para competir em 

ELITE na etapa NINJA e disputar o ranking TRICHALLENGE.
Os atletas ELITE que numa das duas primeiras etapas, percam o colete, podem disputar o pódio da 

etapa NINJA na categoria ELITE, mas sem possibilidade de entrar para o ranking do TRICHALLENGE.
O Campeão Nacional do Trichallenge só será consagrado se tiver efetuado todas as etapas do 

circuito, terminando as provas com COLETE. 
Na etapa NINJA, o atleta para pontuar nas diferentes fases deverá terminar a fase dentro do tempo 

para pontuar, independentemente de chegar à fase final.
Os 5 primeiros classificados (M/F) em cada etapa (Montanha e Cidade), beneficiam de 50% de 

desconto na inscrição da etapa NINJA.
Se numa determinada etapa houver repetições no ranking TOP5, os repetidos não contabilizam 

dando vez aos restantes atletas, devidamente posicionados.

A exigência técnica e física exigida nos eventos da OCR Police Challenge, na vertente ELITE é 
indiscutivelmente reconhecida por toda a comunidade OCR, com obstáculos exclusivos na categoria ELITE 
em todos os eventos, de grande exigência técnica, com o objetivo de elevar a qualidade e as potencialidades 
dos atletas para competições internacionais.

CATEGORIAS DE COMPETIÇÃO : Individual e equipas

REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO INDIVIDUAL no RANKING TRICHALLENGE:

a) Participar e pontuar na categoria ELITE, nos eventos do circuito;
b) Pontuar na etapa Ninja.

REQUISITOS PARA CLASSIFICAÇÃO EQUIPAS no RANKING TRICHALLENGE:

a) Participar com atletas na categoria ELITE;
b) As equipas qualificam-se com base nos atletas que terminarem a etapa com COLETE;
c) No mínimo 3 dos atletas da equipa devem terminar as etapas com COLETE;
d) Na última etapa (NINJA) a equipa nomeia 2 atletas para disputarem a competição NINJA por 

estafetas;
e) No evento NINJA a participação dos atletas e o momento de entrega de testemunho é estratégia do 

Team Leader, no máximo 1 passagem obrigatória;
f) Sagra-se campeã a equipa com o melhor tempo na final da prova NINJA.
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INSCRIÇÕES

A inscrição no circuito Trichallenge é automático, após inscrição na primeira etapa do circuito, na 
categoria ELITE.

A inscrição de EQUIPA é automática, mediante os atletas inscritos na primeira etapa do circuito, na 
categoria ELITE.

OBSERVAÇÃO: A organização está no direito de trocar o local de prova,  por razões externas à organização.

PRÉMIOS CIRCUITO TRICHALLENGE 2023

PRÉMIO Honorário:

- Atleta revelação Trichallenge
- Atleta fairPlay Trichallenge
- Atleta Fotogénico Trichallenge
- Atleta com menor e maior idade 
- Equipa senção Trichallenge

NOTA: Estes prémios serão votados pela Comissão de Delegados Oficiais Trichallenge.

Esta Comissão constituída por elementos não pertencentes à organização, fará a avaliação no local e  com 
base em fotos,  vídeos, bem como recolha de informação junto dos atletas.

GERAL INDIVIDUAL:

1º clas. geral (M/F): 1 Voucher (Hotel Nacional 3 noites/2 px)  + troféu + (quadro de honra)
2º clas. geral (M/F): 1 Voucher (Hotel Nacional 2 noites/2 px) + troféu + (quadro de honra)
3º clas. geral (M/F): 1 Voucher (Hotel Nacional 1 noite/2 px) + troféu + (quadro de honra)

EQUIPAS:

1º classificada: troféu + (quadro de honra) 
2º classificada: troféu + (quadro de honra)
3º classificada: troféu + (quadro de honra)

CONTACTO da organização: ocrpolicechallenge@gmail.com

Nota: Os prémios finais do circuito TRICHALLENGE, serão entregues em Cerimónia Protocolar data e local a designar, pelo que os atletas em falta, sem 

justificação válida, não poderão resgatar o prémio monetário.

mailto:ocrpolicechallenge@gmail.com
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PONTUAÇÃO: Ninja

Class. Pontos

1º 2000

2º 1940

3º 1880

4º 1830

5º 1780

6º 1740

7º 1700

8º 1660

9º 1400

10º 1370

11º 1340

12º 1310

13º 1280

14º 1250

15º 1220

16º 1190

17º - 
150º 750


