
RANKING THE STRONGS 2017 
 

Regulamento 
 
 
 
 

DOS OBJETIVOS 
 

Art. 1º - O Ranking The Strongs, tem como objetivo avaliar o 

desempenho dos atletas e premiar o 1º da categoria masculina e a 

1ª da categoria feminina da categoria Elite que de forma válida, 

decidida pela comissão técnica da prova formada pela 

Metambiental eventos, acumularem maior pontuação durante as 

três etapas anuais. 
 
 
 
 
 

DAS PROVAS 
 

Art. 2º - O Ranking The Strongs será integrado por 3 (três) 

etapas (provas), abaixo listadas: 
 

Etapa Data Prova Distância 

01 05.02 Terra 10km 

02 04.06 Água 10km 

03 26.11 Fogo 10km 
 

 

Parágrafo 1º 
 

Todas as provas constantes deste artigo devem atender, as 

características de corrida de obstáculos, devendo conter no mínimo 

25 obstáculos de acordo com o regulamento da organização. 
 
 
 

Parágrafo 2º 
 

As etapas que compõem o Ranking The Strongs constantes deste 

artigo, podem ser excluídas, substituídas ou incluídas com até 30 

(trinta) dias de antecedência de sua realização, por indicação da 

METAMBIENTAL, sendo o fato divulgado no site da The Strongs 

(www.thestrongs.com.br) e em nossas redes sociais 

(@Thestrongspe) 



 

 

DOS ATLETAS 
 
 

 

Art. 3º - Contarão pontos para o Ranking The Strongs os atletas que 

se classificarem até o décimo lugar nas provas constantes do Artigo 

2º, havendo uma colocação separada para masculino e feminino. 
 
 
 
 

 

DAS PONTUAÇÕES 

 

Art. 4 - Será atribuído as seguintes pontuações aos dez 
primeiros atletas devidamente inscritos na categoria “Elite”, de 
fator acumulativo e compatível ao nível de prova.  

  

Colocação 1º Etapa 2º Etapa 3º Etapa 

1º lugar 33 pontos 33 pontos 40 pontos 

2º Lugar 29 pontos 29 pontos 36 pontos 

3 º Lugar 25 pontos 25 pontos 32 pontos 

4 º Lugar 21 pontos 21 pontos 26 pontos 

5 º Lugar 19 pontos 19 pontos 25 pontos 

6 º Lugar 18 pontos 18 pontos 24 pontos 

7 º Lugar 17 pontos 17 pontos 23 pontos 

8 º Lugar 16 pontos 16 pontos 22 pontos 

9 º Lugar 15 pontos 15 pontos 21 pontos 

10 º Lugar 14 pontos 14 pontos 20 pontos 



Art. 5º- Após a III etapa serão proclamados os campeões do 

Ranking The Strongs de 2017. Divididos em 1º masculino e 1ª 

feminino da categoria Elite 
 

Parágrafo único - No caso de empate na contagem final de pontos, 

será considerado os seguintes critérios para desempate: 
 
 
 
 

 

1º- Vence o atleta que participou de mais edições 
 

2º-Vence o atleta que obteve o maior número de primeiros lugares. 
 

3º-Vence o Atleta que obteve o maior número de segundos lugares 
 
 

 

Art. 6º - Somente constarão da pontuação final do Ranking The 

Strongs os atletas que tenham pontuado, sendo no mínimo, 2 

(duas) etapas constantes da relação do Art. 2º. 
 
 
 
 

 

DA PREMIAÇÃO 
 
 

 

Art. 9º - A premiação do Ranking The Strongs será aquela 

anunciada pela organização da prova, 15 dias antes da última etapa 

nos seus respectivos meios de comunicação. Site 

(www.thestrongs.com.br) e redes sociais (@hestrongspe). 


