
Leia atentamente o regulamento da competição 

REGULAMENTO SUMMER BEACH GAMES 2018 

  

1. Torneio 
2. O Summer Beach Games 2018 se realizará nos dias 03 e 04 de março de 2018 

na praia dos Cavaleros, Macaé. 

3. Os eventos que antecedem o torneio, congresso técnico e check-in, ac 

ontecerão da seguinte forma:  

3. O congresso técnico, também chamado de briefing, será realizado no dia 02 de 

marco de 2018 no local do evento.  

4. O check-in (confirmação da participação no torneio) e retirada dos kits 

acontecerá nos dias 02 e 3 de marco de 2018 mediante apresentação do 

documento pessoal com foto e atestado médico.  

5. O Atleta deverá informar na inscrição do evento o tamanho da sua camisa.  

6. A retirada do kit poderá ser realizada por um terceiro desde que apresente a 

autorização de retirada de kit “ANEXO 1” preenchido, cópia da identidade do 

atleta, atestado médico do atleta e cópia da identidade da pessoa autorizada a 

retirar o kit.  

7. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da CrossX até que o 

limite de vagas de cada categoria seja preenchido. 

8. O Summer Games 2018 contará com 12 categorias: Trio Scaled Feminino, 

Trio Scaled Masculino, trio Amador feminino, Trio amador Masculino, Trio 

Rx Misto, Trio Rx Masculino. Não haverá devolução de valores pagos após a 

realização da inscrição.  
 

2. ATLETA 
 

2. A comissão organizadora do evento poderá conferir com o Head Coach de 

cada unidade e desqualificar o atleta caso o Head Coach informe que esse atleta não 

treina / representa o box inscrito. 

3. O atleta deverá ser maior de 16 anos e estar fisicamente apto, o que será 

verificado com a apresentação obrigatória de um atestado médico válido para a data 

do evento. 

4. Menores de 18 anos deverão estar autorizados e acompanhados do responsável 

legal dentro do evento, em hipótese nenhuma o responsável legal poderá sair e deixar 

o menor dentro do evento. 

5. Os standards (pré-requisitos) para cada categoria estão descritos nos itens que 

tratam de cada uma das categorias (capítulo 3). 

6. O atleta deverá respeitar a restrição de cada categoria quanto ao gênero. 

7. Caso algum atleta inscrito não possa comparecer à competição, ele poderá ser 

substituído por outro atleta apenas no check-in. A referida substituição somente será 

permitida até o momento do check-in.  

A substituição será efetuada mediante a apresentação da carta de substituição 

de atleta “ANEXO 2” preenchido, cópia da identidade do atleta substituído e 

apresentação do documento pessoal com foto e atestado médico do atleta 

substituto. 

8. Todos os custos serão de responsabilidade do atleta. 



9. O atleta é inteiramente responsável pela veracidade das informações 

fornecidas na ficha de inscrição e em todos os outros documentos que venham a ser 

solicitados ao mesmo. Em caso de fraude, o atleta e sua equipe poderão ser 

desclassificados do evento. 
  

3. CATEGORIAS 
2. Todas as categorias possuem pré-requisitos, que são apenas recomendações de 

cargas e habilidades para o atleta integrar-se nas categorias da competição. A 

organização reserva-se no direito de mudar o programa, incluir movimentos pouco 

usuais, se desejar. 

3. A escolha da categoria é de responsabilidade exclusiva do atleta. 

4. A categoria Iniciante exigiremos correção de movimentos com menor 

dificuldade técnica mas com uma boa dose de intensidade através de WODs com um 

volume mais alto, para que os atletas se familiarizem com a intensidade de WODs em 

um ambiente de competição e estão ansiosos para se desafiarem. 

5. A categoria Intermediário foi criado para atletas que já conseguem 

fazer alguns benchmarks. 

6. A categoria RX é para atletas que são capazes de realizar WODs com 

as cargas descritas e também os movimentos ginásticos. 

7. Requisitos: 

3. Os pesos indicados devem ser considerados para a execução de 

um workout e não para 1-RM (Repetição Máxima). 

 

 
 RX INTERMEDIÁRIO INICIANTE 

Clean & Jerk 70/40 Kg 60/35 Kg 50/30 Kg 

Snatch 60/35 Kg 50/30 Kg 30/25 Kg 

Thruster 50/35 Kg 40/30 Kg 30/25 Kg 

Deadlift 100/65 Kg 80/55 Kg 70/45 Kg 

Wall ball shot 20/14 lb 20/14 Lb 14/12 Lb 

Kettlebell swing 24/18 kg 20/16 kg 16/12 Kg 

Ring muscle-up ✔/✖ ✖/✖ ✖/✖ 

Bar muscle-up ✔/✔ ✖/✖ ✖/✖ 

Chest to bar ✔/✔ ✔//✖ ✖/✖ 

Pull-up ✔/✔ ✔/✔ ✖/✖ 

Hand stand walk ✔/✖ ✖/✖ ✖/✖ 

Hand stand push-up ✔/✔ ✔/✖ ✖/✖ 

Pistol ✔/✔ ✔/✔ ✖/✖ 

Toes to bar ✔/✔ ✔/✔ ✖/✖ 

Knees to chest ✖/✖ ✖/✖ ✔/✔ 

Box jump 24/20’’ ✔/✔ ✔/✔ ✖/✖ 

Box step 24/20’’ ✖/✖ ✖/✖ ✔/✔ 

Hand Release Push-up ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ 

Burpee ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ 

Double-under ✔/✔ ✔/✔ ✖/✖ 

Single-under ✖/✖ ✖/✖ ✔/✔ 



Run ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ 

Row ✔/✔ ✔/✔ ✔/✔ 

Rope climp ✔/✔ ✔/✔ ✖/✖ 

 

4. Competição 
1. Os workouts serão informados no dia do briefing e divulgado pelo instagram 

oficial do evento (@summerbeachgames), assim como os todos 

os standards (regras de execução) de cada movimento. 

2. O atleta tem a responsabilidade de conhecer os detalhes de cada evento e 

executá-lo de acordo com os standards apresentados no briefing. 

3. Os horários e locais de cada evento serão divulgados com antecedência pela 

organização no site oficial do festival (@summerbeachgames). 

4. O atleta é responsável por comparecer no local de cada evento com uma 

antecedência mínima de 15 minutos. 

5. O atleta ou time que perder a chamada para o evento em disputa, receberá a 

última colocação da prova. Sua pontuação na prova será o maior número de 

pontos possível. 

6. Não será permitida a entrada do atleta depois do início do evento em disputa. 

5. Pontuação e resultado 
2. A pontuação de cada evento é a colocação na qual o atleta ou o time ficou na 

prova. Por exemplo: o atleta que ficou em primeiro lugar, receberá 1 ponto. 

3. Em caso de empate os atletas receberão a pontuação e o próximo colocado 

receberá um ponto mais o número de atletas empatados, Por exemplo: Três atletas 

obtiveram o terceiro melhor score, então eles estão empatados em terceiro, o próximo 

atleta receberá 6 pontos pois é o sexto melhor score. 

4. O critério de desempate na classificação geral é a quantidade de 

melhores resultados de cada atleta ou trio. 

5. Por exemplo: se dois atletas empatarem na pontuação final e um deles tiver 

um primeiro lugar em um evento, enquanto o melhor resultado do outro for um 

terceiro, o atleta que tiver o primeiro lugar levará vantagem no desempate. 

6. A organização tem o direito de alterar o resultado, a qualquer tempo, de um 

atleta ou trio, caso esses tenham sido prejudicados durante um workout (evento) ou 

seja verificado erro no resultado. 

7. Qualquer reclamação sobre o resultado final do workout (evento), deverá ser 

feita ao Head Judge responsável. O prazo para protocolar uma reclamação é de até 20 

minutos após a publicação do resultado da prova. 

8. Qualquer ofensa à integridade física e/ou moral dos organizadores, atletas e 

juízes, poderá ser punido com pontos ou desclassificado da competição. 

9. Os resultados oficiais poderão ser acompanhados no site da crossX. 
  

 

6. Regras gerais 
2. Não será permitido aos atletas exposição de mídia de seus patrocinadores por 

meio de cartazes, faixas ou banners nas áreas de competição. A utilização da marca de 

seus patrocinadores poderá estar presente em seus uniformes de competição desde que 

a marca exposta não sejam predominante em seu uniforme. 

3. Todos os atletas deverão usar a camiseta oficial do evento durante a primeira 

prova do primeiro dia de competição, sob pena de ser excluído da competição. 



4. No ato da inscrição no evento, o atleta assume a veracidade dos dados 

informados e concorda com o regulamento da competição, participando por livre e 

espontânea vontade, sendo conhecedor do seu estado de saúde e assumindo as 

despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras 

despesas de qualquer natureza. 

5. Os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 

realização da prova pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos 

mesmos. O atleta deverá também declarar como ciente no ato do check-in o termo de 

responsabilidade sobre seu estado de saúde. 

6. O atleta é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua 

condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao 

longo da competição. A organização pode, segundo orientação da equipe médica 

responsável pelo evento, excluir o participante a qualquer momento caso sua saúde e 

integridade física esteja sendo colocada em risco. 

7. Cabe à organização do evento o direito de suspender o mesmo por 

qualquer motivo que ponha em risco a segurança dos participantes, staffs, 

membros da organização e público. 

8. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em 

geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para o evento, seus 

patrocinadores, apoiadores e parceiros. 

9. Ao participar deste evento, o atleta aceita e concorda em ter sua imagem 

divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, televisão, internet ou 

qualquer outro meio de comunicação, seja para usos informativos, promocionais ou 

publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus à organização, abdicando 

do recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos 

patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e 

fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer 

forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do 

evento estará sujeita à aprovação da organização. 

10. A organização da competição tem o direito de suspendê-la por motivos 

climáticos, ou por qualquer outro risco à segurança dos participantes, staffs, membros 

da organização e público. 

11. O evento poderá ser adiado por motivos de força maior ou caso fortuito. 

12. É vedada a entrada no evento com material explosivo, armas de qualquer 

espécie, objetos perfurantes, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e entorpecentes.  

13. A produção do festival não se responsabiliza por pertences perdidos ou 

extraviados durante o evento assim como aparelhos pessoais danificados. 
 

7. Premiação 
2. As colocações de cada categoria serão definidas pela regra de pontuação do 

festival (como especificado no capítulo 5. 

3. Os atletas que ganharem as posições do 1º ao 3º lugar deverão comparecer ao 

pódio quando convidados, ou perderão o direito aos prêmios. 

todas as categorias irao receber premiacao em dinheiro.  
 

  



AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE KIT POR TERCEIRO 

 

A presente autorização deve ser entregue no ato da retirada de kit juntamente com a 

cópia da identidade do atleta, atestado médico do atleta e cópia da identidade da 

pessoa autorizada a retirar o kit, conforme o Regulamento do Summer beach games. 

O participante que assina esta autorização concorda com o regulamento do evento e se 

responsabiliza pelo material retirado junto à organização. 

Eu, __________________________________________________, portador do CPF 

nº___________________ autorizo o(a) Sr(a)___________________ 

______________________, portador do RG nº _________________ e do CPF 

nº_____________-______ a retirar meu kit atleta do Summer Beach Games 

 

________________________________________ 

(assinatura do atleta) 

 

________________________, ____ de ________________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FORMULÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ATLETA 

O presente formulário deve ser entregue à organização do evento no check-in 

juntamente com cópia da identidade do atleta substituído e apresentação do 

documento pessoal com foto e atestado médico do atleta substituto, conforme o 

Regulamento do Summer Beach Games 2018. 

Todos os participantes que assinam esta autorização concordam com o regulamento 

do evento e se responsabilizam pelo material retirado junto à organização. 

Atleta substituto: 

Nome:______________________________________ 

CPF:_______________________________________ 

RG:________________________________________ 

Data de Nascimento:__________________________ 

Tel:________________________________________ 

E-mail:_____________________________________ 

Endereço:___________________________________ 

---------------------------------------------------------------------- 

Atleta substituído: 

Nome:______________________________________ 

CPF:_______________________________________ 

________________________, ____ de ________________ de 2018. 

________________________________________ 

(assinatura do atleta) 

 


