
 

REGULAMENTO GERAL 

 

OBSTACLE RACE LAGOA CORTADA 

 

DO EVENTO 

 

1 O evento Obstacle Race Praia Lagoa Cortada é um circuito de corridas com 

obstáculos que podem ser naturais e ou  construídos baseados nos mais diversos 

desafios de treinamentos militarizados.  

 

1.1 O Obstacle Race Corrida de Obstáculos é organizado pela LMD EVENTOS 

ESPORTIVOS em parceria com a Prefeitura de Balneário  Gaivota  SC e Praia Lagoa 

Cortada. 

 

1.2 O evento terá sua primeira edição dia 21 de agosto 2022, com início às 8h na 

Praia Lagoa Cortada. 

 

DA INSCRIÇÃO 

 

2 A inscrição deverá ser feita via site www.lmdeventosesportivos.com.br  

 

2.1  Para poder estar apto para o evento o mesmo deverá ter idade mínima de 14 

anos de idade. 

 

2.2 O atleta deverá estar em dia com sua situação física e mental , ou seja, estar 

condizente com a normalidade para a prática de corrida com obstáculos. 

 

2.3 Não será feito reembolso da taxa de inscrição durante a semana do evento. 

 

2.4  A taxa de inscrição será: 

 

http://www.lmdeventosesportivos.com.br/


 

Participação  

Até 50 inscrições:   40,00 reais. 

Até 100 inscrições: 50,00 reais. 

acima de 100 inscrições: 60,00 reais. 

 

Competição  

Até 50 inscrições: 60,00 reais. 

Até 100 inscrições: 70,00 reais. 

acima 100 inscrições: 80,00 reais. 

 

2.5 As inscrições seguirão abertas até se esgotarem as 200 vagas na categoria 

participação e 200 vagas para competição. 

 

DA CATEGORIA 

 

3 O Obstacle Race, possuirá duas categorias, sendo uma Participação e outra 

Competição, onde se definirá da seguinte forma: 

 

COMPETIÇÃO - Largada as 8h ( tolerância de 15 min ). 

  

PARTICIPAÇÃO: Largada estimada para as 8h30..  

 

DA PREMIAÇÃO / CATEGORIAS 

 

4  Na categoria competição será premiado os Três ( 05 ) melhores colocados no geral 

, tanto masculino quanto no feminino, premiados com troféus. 

4.1 As categorias por faixa etária será de cinco  em cinco ( 5 em 5 ) anos, sendo 

premiados com medalhas os três ( 03 ) melhores colocados por naipe, conforme 

tabela abaixo: 

 

Faixa etária para categorias: 



 

Até 18 anos 

19 à 23 anos 

24 à 28 anos 

29 à 33 anos 

34 à 38 anos 

39 à 43 anos 

44 à 48 anos 

49 à 53 anos 

54 à 58 anos 

59 anos acima 

 

 

4.2 Tabela de premiação extra para categoria “COMPETIÇÃO GERAL” : 

 

ATÉ 100 ATLETAS 

 

GERAL:  

1º LUGAR - 200,00 REAIS 

2º LUGAR - 100,00 REAIS 

3º LUGAR - 70,00 REAIS 

4º LUGAR - 50,00 REAIS 

5º LUGAR - 30,00 REAIS 

 

ATÉ 199 ATLETAS 

 

GERAL:  

1º LUGAR - 250,00 REAIS 

2º LUGAR - 150,00 REAIS 

3º LUGAR - 100,00 REAIS 

4º LUGAR - 70,00 REAIS 

5º LUGAR - 50,00 REAIS 

 

 

 

 

 

ATÉ 300 ATLETAS 

 



 

GERAL:  

1º LUGAR - 300,00 REAIS 

2º LUGAR - 200,00 REAIS 

3º LUGAR - 150,00 REAIS 

4º LUGAR -100,00 REAIS 

5º LUGAR - 70,00 REAIS 

 

 

 

 

DO KIT ATLETA 

 

5  Cada atleta terá direito ao kit que será composto por: 

 

a) MEDALHA PERSONALIZADA 

b) Nº COSTAL ( participação e competição ) 

c) CHIP ( competição )  

d) SEGURO ATLETA 

e) ÁGUA 

f) FRUTAS 

g) REPOSITOR DE ENERGIA 

h) CHOPP ( 130 ml ) 

i) BANDANA 

j) PINTURA ROSTO 

 

5.1  O kit será entregue no dia do evento, das 6h30 às 7h45 no local do evento. 

 

DO PERCURSO / OBSTÁCULOS 

 

5.2  A prova será na Praia Lagoa Cortada( condominio ), e pelas ruas e locais 

estratégicos com obstáculos. 



 

5.3 O percurso será em terreno irregular, de chão batido, grama, banhado, valeta de 

água, areia solta, passagem por dentro de água com nível baixo sem perigo de 

afogamento e subida em terreno com nível alto. 

5.4 O percurso terá uma média de 5 KM distribuídos com aproximadamente 15 

obstáculos. 

5.5 Os obstáculos serão os seguintes: ( A ordem não reflete o seguimento dos 

mesmos no dia do evento ) :  

 

1)Travessão superior ( passar por cima, serão 3 unidade seguidas )  

2)Lomba de areia 

3) 2 Valo de água ou solo mole ( passar por dentro) 

5)Wall jump ( Parede de madeira, escalar e passar por cima da parede) 

6)Barbed wire crawl ( rastejar solo de lama,por baixo de arame farpado) 

7)Fire Jump ( Pular sobre madeiras queimando ) 

8) Parede de corda ( escalar ) 

9)Travessão com argola ( pegar argola de forma suspensa e agarrar a outra, 6 argolas 

) 

10) Parede de traves ( passar por cima ) 

11) Escada suspensa ( passar travessão tipo escada 5 metros )  

12)  Slackline com apoio de corda superior. 

13) Sineta ( subir poste de 3 mt pela corda e tocar sino ) 

14) Arroio , canal de água  beira de praia 

15) Zigue zague de Pneus ( passar colocando pés dentro dos pneus ) 

 

 

Obs: Além dos obstáculos, no percurso terá a dificuldade de alguns pontos de acesso 

como passar por baixo de cerca com arame farpado, subir cerca de madeira e passar 

por cima e outros ….  

 

OBS: Poderá a organização fazer a retirada ou inclusão de algum obstáculo, 

caso seja necessário. 



 

 

5.6 Caso o atleta não consiga executar a passagem do obstáculo, o mesmo será 

penalizado em 30 segundos que será adicionado em seu tempo final. 

   

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6 Aconselha-se aos participantes usarem tênis mais batido ( usado ) pois no final 

estará irreconhecível, também o uso de luvas e ou óculos , pois durante o percurso 

várias situações poderá necessitar para sua proteção. 

6.1 Terá banheiro ou local com água para retirada de parte da sujeira.  

6.2 Ao efetuar a inscrição, o atleta se responsabiliza integralmente por seus dados 

fornecidos junto ao cadastro, aceitando totalmente o regulamento, assumindo todas 

as despesas antes e após o evento. 

6.3 O atleta também cede todos os direitos de imagens em fotos ou vídeos e arena, 

isentando quaisquer direito junto as publicações relacionadas com o evento. 

6.4 O participantes declara estar em plenas condições físicas e psíquicas para 

participar do evento. 

6.5 Os casos omissos neste regulamento, deverão ser consultados à organização do 

evento. 

Balneário Gaivota SC, maio  2022.  

 

Fernando Luiz Ferreira 

Organizador e responsável técnico 

  


