
 

REGRAS PARA GRAVAÇÃO DOS VÍDEOS: 

- MÚSICA: ATENÇÃO!!! É muito importante que os vídeos publicados NÃO TENHAM MÚSICA DE 
FUNDO, pois o mesmo pode ser apagado pelo próprio YouTube sem prévio aviso, devido à lei de 
direitos autorais. 

- Vídeos sem corte ou edição: todos os vídeos devem estar inteiros, sem corte, edição ou qualquer 
interrupção da filmagem desde o início até o fim da gravação quando o atleta finaliza a prova ou 
alcança o tempo limite. 

- Ângulo e luz: as gravações de cada prova devem ser feitas com a câmera fixa e estabilizada em uma 
altura entre 60cm e 1,5m do chão para melhor visualização da amplitude e padrão de cada 
movimento. Nunca filme com uma fonte de luz por trás do atleta, procure de preferência deixar a luz 
vindo por detrás da câmera. 

- NÃO SERÃO ANALISADOS VÍDEOS QUE ESTIVEREM COM ORIENTAÇÃO ERRADA NO YOUTUBE. Por 
favor revisem antes de enviarem para o sistema. 

- Apresentação: no começo do vídeo de cada semana o atleta deve OBRIGATORIAMENTE se apresentar 
com seu nome completo, ginásio/box quando esdver representando um e categoria em que está 
compedndo, seguido da visualização clara dos materiais a serem udlizados com suas cargas e 
medidas específicas da prova a ser feita, além de luvas e fitas adesivas usadas em qualquer material. 

- Udlize APENAS cronômetro progressivo enquadrado na tela ou por aplicadvo. Se a logomarca do 
aplicadvo a ser udlizado atrapalhar o julgamento dos movimentos, o vídeo poderá ser cancelado pela 
organização do TCB 4 ALL. 

- As cargas propostas para cada movimento de cada prova devem ser seguidas à risca e estar 
claramente idendficáveis no vídeo de apresentação. Não é permiddo udlizar anilhas ou barras de 
cargas misturadas (quilos com libras). Caso o atleta não tenha anilhas fracionadas para equivaler à 
carga proposta, ele deve então colocar mais peso do que o proposto para efetuar a prova contanto 
que seguindo a mesma medida de carga, e NUNCA deve colocar menos peso ou seguir a própria 
tabela de conversão de cargas. 

- Apenas as seguintes barras de Levantamento de Peso poderão estar com medidas diferentes das 
anilhas, sendo usada a seguinte equivalência: Barra 10kg: 22lbs. Barra 15kg: 35lbs. Barra 20kg: 45lbs. 

- Enquadramento integral de material e do atleta. Tanto o atleta quanto o material a ser udlizado 



naquela prova (incluindo o relógio/dmer) devem sempre estar visíveis dentro da tela durante toda a 
gravação, a não ser materiais que não serão mais udlizados na prova. LEMBREM-SE de checar os 
enquadramentos de cada movimento antes de iniciar a prova tentando deixar a gravação o mais 
próxima possível do atleta e materiais a serem udlizados para não gerar dúvidas para arbitragem. 

- Recomendamos fazerem marcas no chão para o atleta saber os limites dos ângulos da gravação. 

- Proibida a ajuda ou interferência externa, apenas o atleta pode mexer em seu material e 
equipamento da prova, ou seja, não pode haver nenhuma interferência externa para ajeitar/arrumar 
ou segurar o material/equipamento udlizado na filmagem. Caso alguém que não seja o atleta toque 
no material da prova durante a execução da prova, o vídeo está sujeito a cancelamento imediato por 
parte da equipe técnica do TCB 4 ALL. 

- De frente para a câmera. Todos os movimentos devem ter suas repedções executadas com o atleta de 
frente para a câmera, que deve estar posicionada durante a prova em diagonal em relação ao plano 
frontal do atleta, assim como explicado e exemplificado nos vídeos de cada semana. Se por ventura o 
atleta iniciar um movimento de frente para a câmera e virar durante a execução do mesmo 
movimento, esse poderá ser contado se efetuado de maneira correta, porém o atleta deve voltar-se 
de frente para a câmera antes de iniciar uma próxima repedção. 

- Siga o exemplo. Para cada semana serão postados vídeos em nosso perfil do Instagram (@tcboficial) 
mostrando a maneira em que a gravação daquela prova deve ser feita. 

- Lentes e efeitos: vídeos gravados com grande oculares dpo "olho de peixe" ou com efeitos e filtros 
aplicados não serão analisados devido à distorção que causam nas linhas de referência. 

- Revisem o vídeo: antes de enviar o seu resultado para o sistema oficial, recomendamos que o atleta 
assista seu vídeo para garandr que todos os seus movimentos contados estejam dentro de todos os 
padrões solicitados. 

- Arbitragem: ter alguém contando e arbitrando presencialmente não é obrigatório, porém altamente 
recomendável para garandr ao atleta que ele não se perca em contagens ou mesmo contar 
movimentos inválidos. 

- Súmulas: assim como "arbitragem", usar uma súmula é apenas uma recomendação. A cada semana 
será disponibilizada uma súmula de referência para cada prova. Recomendamos manter a súmula até 
a confirmação de seu resultado para possível comparação de resultado. 

- No descumprimento de qualquer uma das regras acima, o atleta estará passível a penalidades ou 
até mesmo ter o seu vídeo anulado e consequentemente o resultado dessa prova também 
anulado. 

- Os vídeos revistos pela organização do TCB 4 ALL poderão ter seus resultados aceitos, modificados ou 
invalidados. As razões para modificações ou invalidações de algum resultado podem incluir gravação 
feita fora do padrão pedido de ângulos, distâncias, falta de luz ou efeitos de luz que não permitam 
uma boa análise do padrão de movimento dentro de cada prova ou interferência de terceiros. Assim 
como obviamente movimentos executados de maneira errada, em ordem errada ou falta de 
repedções também influenciarão as alterações feitas pela organização do TCB 4 ALL.  



- Quando houver qualquer dpo de modificação em resultados, a organização divulgará apenas a 
penalidade executada por qual modvo aconteceu, sem especificar necessariamente qual foi a 
repedção executada que teve seu resultado modificado. 

PADRÕES DE MOVIMENTOS 
PROVA 4 - PENROSE 

- FILMAR A MARCAÇÃO DE 5m CONTANDO À PARTIR DO LADO DE FORA DAS FITAS. 

- INICIAR A PROVA EM PÉ!!! Todo atleta tem que esperar o início do cronômetro em pé para se 
movimentar para pegar os Dumbbells e iniciar o Devil Press DE PÉ. 

- TODOS OS MOVIMENTOS COM DUMBBELL DEVEM SER EXECUTADOS NO MESMO LUGAR: O atleta 
DEVE se posicionar com os Dumbbell SEMPRE no mesmo lugar à frente da barra fixa dos Toes to Bar e 
ao lado da caixa de Step-Up Over para fazer os movimentos de "Devil Press" e "One Arm Overhead 
Squat".  

- SIGA O DIAGRAMA (Floor Plan) DIVULGADO NO NOSSO INSTAGRAM. 

DEVIL PRESS 

- O movimento deve sempre começar com o atleta de pé, reto, com um Dumbbell em cada mão. Se os 
Dumbbells esdverem no chão, o atleta precisa pegá-los e ficar de pé para inciar o movimento. 

- Durante todo o movimento de Devil Press o atleta não pode soltar as mãos do meio dos Dumbbells. 

- Na fase intermediária o atleta deve encostar claramente o peito no chão entre os DBs ao mesmo 
tempo em que as coxas também estejam tocando no chão. 

- Quando esdver deitado no chão os pés do atleta têm que estar na largura do quadril do atleta. 

- A finalização do movimento se dá quando o atleta esdver de pé com o corpo totalmente estendido e 
os braços também estendidos acima da cabeça. 

- O atleta precisa passar por uma fase de "Dumbbells em suspensão" antes de trazer os Dumbbells para 
cima da cabeça, ou seja, qualquer técnica baseada em Snatch, Clean & Jerk e Swing é permidda, 
porém trazer os Dumbbells do chão diretamente para os ombros em uma posição de agachamento 
para ser feito um dpo de "Thruster" não é permiddo. 

- Qualquer movimento de Devil Press executado com o atleta direcionado diretamente de frente para a 
câmera será automadcamente invalidado. 

- Ao final de cada repedção se o atleta soltar os DBs acima da linha da cintura, a úldma tentadva do 
movimento será automadcamente invalidada, incluindo a úldma repedção da prova, onde o tempo 
final da prova deve ser contado quando o atleta finalizar o movimento com os DBs acima da cabeça. 



STEP-UP OVER 

- O movimento começa com ambos os pés no chão, com o atleta de pé e ereto e segurando os dois 
Dumbbells. 

- O primeiro passo de subida na caixa deve ser feito de frente para a caixa. 

- O atleta pode segurar ou apoiar os Dumbbells em qualquer posição EXCETO apoiado nas pernas. 

- O atleta tem que estar com cada mão em contato com um Dumbbell o tempo todo. 

- O atleta não pode apoiar os braços ou nenhuma outra parte do corpo nas pernas durante o 
movimento de Step-Up Over. 

- Apenas os pés do atleta podem tocar na caixa durante a execução do Step-Up Over. 

- Ambos os pés do atleta devem estar inteiramente apoiados no topo da caixa ao mesmo tempo antes 
do atleta pisar no chão do outro lado da caixa. 

- O atleta não precisa ficar de pé em cima da caixa para passar para o outro lado. 

- Não é permiddo ao atleta saltar para fora da caixa, apenas dar passos para fora. 

- O movimento finaliza quando o atleta tocar os dois pés no chão do outro lado da caixa e esdver com o 
corpo estendido na verdcal. 

ONE ARM OVERHEAD SQUAT 

- Para o "One Arm OverHead Squat" o atleta pode trazer o Dumbbell para a posição inicial da maneira 
que quiser. 

- A posição inicial e final do movimento se dá com o atleta em pé e um braço totalmente estendidos 
acima da cabeça segurando o Dumbbell na mão, ou seja, um Squat Snatch não será contado como 
uma repedção de One Arm Overhead Squat. 

- Durante o movimento o atleta pode ter os braços flexionados contanto que o Dumbbell não toque em 
nenhuma parte do corpo que não seja as mãos e o Dumbbell não chegue à altura da cabeça. 

- Durante a execução do One Arm Overhead Squat o atleta pode se desequilibrar e andar sem que sua 
repedção seja invalidada, contanto que cumpra com todos os requisitos do movimento. 

- Para o agachamento ser validado o atleta TEM QUE MOSTRAR CLARAMENTE O TOPO DO QUADRIL 
PASSANDO ABAIXO DA ALTURA DE SEUS JOELHOS antes subir para a posição final do movimento. 

- Durante a execução de cada repedção de One Arm Overhead Squat o atleta não pode apoiar o braço 
livre nas pernas. 



- O atleta pode executar quantas repedções quiser com cada braço contanto que faça ao menos UMA 
REPETIÇÃO com cada braço em cada série. 

LUNGE 

- Cada evolução completa de 5 metros de Lunge é computado como 1 REPETIÇÃO. 

- A fita de marcação para o Lunge deve estar a 5 metros uma da outra contando da parte de fora delas 
e ser claramente visível na filmagem. 

- O atleta deve usar APENAS 5 metros de distância entre as fitas e assim ter que virar o corpo para 
voltar a fazer os 5 metros. Não será contado como uma repedção a mais se um atleta fizer mais de 5 
metros para a mesma direção sem voltar. 

- Para início e final de cada percurso de 5 metros, o atleta deve estar com os dois pés juntos e inteiros 
fora do espaço marcado, o corpo estendido e equilibrado e ter os Dumbbells em qualquer posição 
EXCETO apoiado nas pernas. 

- Durante a execução de cada 5 metros de Lunge o atleta não pode apoiar os Dumbbells na perna ou 
no chão. 

- Em cada passo de Lunge o atleta deve tocar CLARAMENTE um joelho no chão antes de se levantar. 

- O atleta não tem que trazer os pés juntos entre cada passo, porém precisa mostrar total extensão da 
perna de apoio antes do próximo passo, que não precisa ser com a perna oposta. 

- Se por acaso alguma regra for quebrada dentro do espaço de 5 metros de Lunge, o atleta deve voltar 
atrás da marcação onde estava antes de iniciar essa tentadva. 

- O atleta tem que estar com cada mão em contato com um Dumbbell o tempo todo durante a 
execução dos Lunges entre as marcações de 5 metros. 

TOES TO BAR 

- No Toes to Bar o atleta inicia cada movimento pendurado, com os braços estendidos e pés a pardr da 
projeção verdcal da barra para trás e finalizar o movimento com o toque dos dois pés na barra ao 
mesmo tempo ENTRE A POSIÇÃO DAS MÃOS. 

- O toque do pé na barra no Toes to Bar pode ser feito com qualquer parte do pé e em qualquer lugar 
da barra porém deve ter o contato de ambos os pés na barra ao mesmo tempo em algum momento. 

- O atleta não pode ter o pé apoiado para pegar impulso enquanto segura a barra para iniciar um 
movimento. 

- Na descida para a próxima repedção os pés têm novamente que passar para trás da projeção verdcal 
da barra fixa antes do início de uma próxima repedção. 



- O atleta pode usar qualquer dpo de pegada (agarre) na barra contanto que siga as regras anteriores. 

- É permiddo usar fitas na barra fixa OU usar proteção para as mãos, porém as duas opções não podem 
ser usadas juntas. 

PENALIDADES: 

- 30 segundos serão acrescentados para cronômetro regressivo. 

- A contagem será parada ou anulada quando qualquer pessoa que não seja o atleta daquele vídeo 
mexer em qualquer equipamento sendo usado nessa prova. 

- 7 segundos a menos por cada repedção que faltar de Devil Press e Step-up Over. 

- 5 segundos a menos por cada repedção que faltar de Over Head Squat e Toes To Bar. 

- 10 segundos a menos por cada repedção (5m) que faltar de Lunge. 

- A contagem será parada ou invalidada se faltarem mais de 5 repedções de qualquer movimento 
individualmente. 

- Se forem somadas de 6 a 10 repedções faltando entre qualquer movimento, a prova terá 15% a 
menos no seu resultado final, isso adicionado à penalidade aplicada a cada movimento faltante. 

- A contagem será parada ou anulada se forem somadas mais de 10 repedções faltando entre qualquer 
movimento da prova. 

- SAÍDA FALSA = 1 Repedção invalidada de Devil Press (7 Segundos).


