
 

DESAFIO SESI DE OBSTÁCULO 2018  
 

 REGULAMENTO 

ALUSIVO AOS 183 ANOS DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA 

1. O DESAFIO SESI DE OBSTÁCULO 2018 – Circuito de Obstáculos será realizado no dia 14 de 

Julho de 2018 no Centro de Ensino da Polícia Militar – Trindade  - Av. Me. Benvenuta, 265 - 

Trindade - SC, 88035-001. 

1.1. O evento será alusivo aos 183 anos da Polícia Militar de Santa Catarina e contará com 

uma categoria especial para Policiais e Bombeiros Militares. 

2. A prova será realizada em forma de circuito com “obstáculos funcionais”.  

2.1. Cada participante irá realizar o percurso, que contará com 12 a 20 obstáculos, 

dependendo de sua categoria, sendo a classificação final de acordo com o tempo de cada 

atleta. 

 2.2. Os obstáculos poderão ser de diversas consistências, materiais e dificuldades, como 

altura, peso, superfície com água, grama, brita, sabão e lama. 

3. CATEGORIAS 

3.1. Individual Masculino Avançado 

3.2. Individual Masculino iniciante 

3.3. Individual Feminino Avançado 

3.4. Individual Feminino Iniciante 

3.5. Militar Avançado ( Exclusivo PMSC e Bombeiro Militar SC ) 

4. LARGADA 

4.1. Dependendo do número de inscritos a largada poderá ser individual ou em grupos.  
Desta forma, todos os inscritos deverão estar presentes no horário de início da prova. 
 
4.2. O competidor que não estiver presente no horário de sua participação será 
impossibilitado de participar.                                                                                                                                     
 
4.3. Horário de Largada das categorias: 

 13:30 hs - Individual Feminino 

 14:15 hs - Individual Masculino 

4.4.  Haverá fiscalização durante todo o percurso. 
 

5. CLASSIFICAÇÃO 

5.1. A Classificação Final será de acordo com o menor tempo de realização do percurso, 
levando-se em conta os obstáculos ultrapassados ou não realizados, da seguinte forma: 
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 Classificados com menor tempo e realização de todos os obstáculos; 

 Classificados com menor tempo e menor número de penalidades. 
 
5.1.1. Para efeitos de Classificação, os competidores que não realizarem 01 obstáculo ficarão 
automaticamente atrás daqueles que realizarem todos os obstáculos, independente do 
tempo de execução e, os competidores que não realizarem 02 obstáculos ficarão 
automaticamente atrás daqueles que não realizarem apenas 01 obstáculo, 
independentemente do tempo de execução. E assim sucessivamente. 
 

5.1.2. Ao ultrapassar o obstáculo o competidor deverá imediatamente se dirigir para o 

próximo obstáculo. 

5.1.2. Os competidores terão 03 chances, em UM minuto, para cumprir cada obstáculo. 

Somente após a terceira tentativa e que poderão se dirigir ao próximo obstáculo. 

6. Não haverá punições em forma de exercícios em caso de não transposição do obstáculo. A 

não execução do obstáculo irá impactar na classificação final de acordo com o artigo 5.1. 

7. A competição será realizada sob qualquer condição climática, podendo ser cancelada em 

caso de catástrofe que ponha em risco a integridade física dos participantes. 

8. Haverá no evento uma equipe de saúde para emergências médicas. 

9. KIT DO ATLETA 

9.1. Camiseta, Número de Peito, chip, mesa de frutas, hidratação e Brindes (a confirmar) dos 

apoiadores. 

Local de entrega do Kit:  No local da competição, das 13:00 às 13:30. 

10. INSCRIÇÃO 

10.1. As inscrições serão feitas no site: www.ticketagora.com.br até dia 10/07/18. 

10.1. Primeiro lote, com inscrições até dia 27/6/18: 

 INDÚSTRIARIO: R$ 50,00; 

 COMUNIDADE: R$ 60,00; 

 ASSESSORIA e ACADEMIAS: R$ 50,00*. 
Assessorias e academias, com CNPJ e, para mais de 10 inscrições. 
 

10.2. Segundo lote, com inscrições até dia 09/07/18: 

 INDÚSTRIARIO: R$ 55,00; 

 COMUNIDADE: R$ 75,00; 

 ASSESSORIA e ACADEMIAS: R$ 55,00*. 
Assessorias e Academias, com CNPJ e, para mais de 10 inscrições. 
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10.2. No dia do evento no momento da retirada do Kit o Atleta deverá entregar o Termo de 

Responsabilidade assinado. Sem o termo não será permitida a sua participação. 

10.3. Não serão feitas inscrições na hora da prova. 

11. ESPAÇO DO ATLETA 

11.1. Após a prova será disponibilizado Água e Frutas. 

12. PREMIAÇÃO 

12.1. Será oferecido Medalha de participação para todos os competidores e Troféu para os 03 
primeiros colocados em cada categoria.  

12.2. Troféu para a assessoria ou empresa com maior número de inscritos, sendo que as 

inscrições deverão ser superiores 10 (dez) inscritos. 

13. Não haverá premiação em dinheiro; 

14. Poderão participar competidores com idade mínima de 18 anos. 

15. A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo o atleta inscrito ser 

substituído por outro, em qualquer situação. 

16. Inscrições devidamente pagas não serão devolvidas em caso de desistência. 

17. Ao se inscrever para o DESAFIO SESI DE OBSTÁCULO, o participante fica ciente de que o 

SESI não se responsabiliza por eventuais danos ou perdas em decorrência desta participação e 

concorda com todas as condições estabelecidas pelo SESI e sua concordância com este 

regulamento. 

18. Ao se inscrever para o DESAFIO SESI DE OBSTÁCULO, o participante declara que se 

encontra em perfeito estado de saúde e assume a responsabilidade por qualquer problema de 

saúde que decorra de sua participação na prova. Todo participante deverá preencher e 

assinar o Termo de Responsabilidade antes de sua participação. 

19. Ao se inscrever para o DESAFIO SESI DE OBSTÁCULO, o participante cede todos os direitos 

de utilização de sua imagem. 

20. O participante que não atender às solicitações dos fiscais durante a prova poderá ser 

desclassificado. 

21. Não é permitido o acompanhamento por treinadores ou amigos dentro da pista de provas. 

22. Toda atitude antidesportiva cometido pelo participante será passível de desclassificação. 

23. Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Coordenação Geral do Evento. 


