
 

 
 

ARRÁBIDA CHALLENGE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caro(a) Atleta, 

A Associação Atletismo Lebres do Sado com a parceria da Câmara Municipal de 

Setúbal e a organização técnica da Werun irão realizar a II Arrábida Challenge.  

Recomenda-se a leitura deste guia, que contêm a informação essencial para estarem 

presentes neste Evento, não dispensando a leitura do regulamento da prova. 

Um evento de corrida de obstáculos, dividia em 2 escalões, competição e lazer. 

24 de Março de 2019 pelas 9h30 

 

 

 



 

 
 

Madrinha 

A nossa Madrinha do Arrábida Challenge - Margarida Fernandes, Crossfit 

Coach e Atleta de Elite OCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local/ Data/ hora 

Local: Início e fim no Parque Urbano de Albarquel (PUA) 

Data: Dia 24 de março de 2019 das 09h30 às 14h00 

Com início pelas 9h30, com a saída do escalão de competição. Após a saída dos 

participantes da vertente de competição, dar-se-á início às partidas dos participantes 

da vertente lazer, faseadamente.  

 

Secretariado  

As recolhas do Kit serão feitos  

- No dia anterior do evento, 23/03/2019 das 15h às 18h no Pavilhão GO ARRÁBIDA 

 https://goo.gl/maps/ZpNGy9BvBF42 

- No dia do evento dia 24/03/2019 das 7h30 às 10h00 no Pavilhão GO ARRÁBIDA, 

através da confirmação de inscrição recebida na caixa de e-mail após o pagamento.  

https://goo.gl/maps/ZpNGy9BvBF42


 

 
 

Local: Parque Urbano de Albarquel (PUA) 

Consulte aqui o seu número / Bloco de Partida:    

https://werun.pt/site/assets/files/2313/listagem_de_inscricoes_-

_guia_atleta_arrabida.pdf 

 

Estacionamentos 

A zona de estacionamentos será ao longo da Avenida José Mourinho (38.518451, -

8.903322). 

 

Abastecimentos 

Na prova vão existir 2 abastecimentos, um durante o percurso e um no final da prova. 

O percurso terá entre 20 a 30 obstáculos numa distância aproximadamente de 10 

km; 

Serão obstáculos naturais e artificiais de cariz predominantemente militar; 

Existirá um abastecimento líquido a meio do percurso. 

 

 

 Equipamentos e conselhos  

Os atletas deverão usar roupa desportiva justa, uso obrigatório de luvas, calcado 

desportivo resistente, capaz de suportar água, areia, lama, e deslocamento em piso 

irregular (rochas e vegetação). 

No escalão de lazer as equipas devem aproveitar todos os obstáculos para 

desenvolver/ reforçar o espírito de grupo, entreajuda e solidariedade para maior 

facilidade de superação dos obstáculos. 

 

 

 

https://werun.pt/site/assets/files/2313/listagem_de_inscricoes_-_guia_atleta_arrabida.pdf
https://werun.pt/site/assets/files/2313/listagem_de_inscricoes_-_guia_atleta_arrabida.pdf


 

 
 

Serviços 

Bengaleiro - No recinto do evento vai estar uma zona devidamente identificada que 

servirá de bengaleiro. 

 

Banhos - Clube Naval Setubalense https://goo.gl/maps/5pBhqBBLocz 

Segurança e assistência médica - A organização tem previsto um plano de 

segurança e de assistência médica ao longo do percurso, permitindo uma rápida e 

eficaz chegada dos meios de assistência a qualquer ponto do percurso.  

 

 

Classificação 

Escalão de Competição 

A classificação no escalão de competição será dividida por: 

 Classificação geral 

o Classificação Individual Masculina 

o Classificação Individual Feminina 

 

 Classificação por equipas – contarão os 4 melhores atletas de cada equipa 

que tenham completado o percurso com sucesso. 

o Equipa Masculina 

o Equipa Feminina 

o Equipa Mista  

 

Escalão de Lazer 

Não haverá classificação para o escalão de lazer. 

Todos receberão uma medalha Finisher 

 

 

 

https://goo.gl/maps/5pBhqBBLocz


 

 
 

Prémios  

 No escalão de competição, prémios e/ou troféus para os 6 primeiros 

masculinos, e 6 primeiras femininas 

 No escalão de competição, prémios e/ou troféus para as 3 primeiras equipas 

(Masculina; Feminina; Mista) 

 

Penalizações 

A prova de obstáculos Arrábida Challenge 2019 segue tendencialmente o modelo 

OSO (Obrigação de superar o Obstáculo). 

 Neste sentido serão sujeitas a penalizações todos os atletas que participem 

no ESCALÃO COMPETIÇÃO. 

 Obrigatoriedade de superação de todos os obstáculos; 

 Cumprimento de todo o percurso definido (o não cumprimento do percurso na 

totalidade implica a desclassificação da prova); 

De modo a cumprirem o OSO, os atletas podem ser aplicados aos seguintes modelos 

de penalização por não superação dos obstáculos: 

1. Obrigação de superar o obstáculo (sem qualquer tipo de ajuda); 

2. Execução de 3 tentativas até superar o obstáculo (sem qualquer tipo de 

ajuda); 

3. Ao fim da 3ª tentativa obrigatoriedade de execução de um obstáculo 

alternativo e/ou aplicação de exercício físico (ex: realização de circuito com um 

peso; e/ou burpees e/ou flexões; etc.) (sem qualquer tipo de ajuda); 

4. A não execução da alínea anterior é aplicado uma penalização de 

tempo  (mínimo de 5 minutos). 

Os atletas no escalão lazer não se aplica a “obrigatoriedade” de transposição de 

todos os obstáculos, mas aconselha-se a entre ajuda na transposição dos mesmos. 

 

 



 

 
 

Presenças 

Filipa Castela 

 Top 5 do Circuito de Espanha 2017 Elite 

Spartan Race 

 Campeã da Europa do Circuito de 

Montanha 2018 Elite Spartan Race 

 Vice-campeã da Europa Spartan Race 

Equipas 

 Diversos Pódios Spartan Race, de 

destacar, vencedora em Barcelona e 

Dolomiti  

 

 

      Samuel Castela  

 Vencedor de de 7 provas OCR 

em Portugal 

 5 Wild Challenge 2017/2018 -1 

Arrábida Challenge 2016 e única, 

Urban Fit Montalegre 2019 

 

 

Internacionalmente relevantes: 

- 7.º Campeonato do Mundo Elite Spartan Race Trifecta 2018 

- Diversos Pódios Elite Spartan Race, Cheste, Barcelona, Dolomiti Sparta 

- 2x presente nos Campeonatos da Europa e do Mundo Spartan Race Elite 


