REGULAMENTO TCB 2018
1. A COMPETIÇÃO E CATEGORIAS
1.A. O TCB 2018, será disputado na Arena Sorocaba (Rodovia Raposo Tavares, Km 106, s/n - Parque
Reserva Fazenda Imperial), na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, nos dias 13, 14, 15 e 16 de
setembro de 2018.
1.B. O TCB 2018 terá cinco categorias individuais principais: Elite, Master 35-39, Master 40-44, Master 45+
e o Teen, tanto masculino quanto feminino e uma categoria em equipe: Quartetos Mistos (2 homens e 2
mulheres do MESMO BOX).
Teen (14 a 17 anos) - nascimento entre 06/Set/2000 a 05/Set/2004
Elite (18 a 34 anos) - nascimento entre 06/Set/1983 a 05/Set/2000
Master 1 (35 a 39 anos) - nascimento entre 06/Set/1978 a 05/Set/1983
Master 2 (40 a 44 anos) - nascimento entre 06/Set/1973 a 05/Set/1978
Master 3 (+45 anos) - nascimento antes ou até 05/Set/1973
Times – Quartetos mistos, formados por atletas da Elite e/ou Master 35 a 39 anos
1.C. Todos os atletas devem retirar o seu "Kit do Atleta" às 8h00 da manhã do dia 13 de setembro, no
próprio local do evento.
1.D. A organização e produção do TCB 2018 será da ETA! Eventos e a supervisão técnica da CrossFit Brasil.

2. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
2.A. Cada atleta pode ou não representar o nome de um ginásio oficial de CrossFit (“box”), que deve ser
informado no momento da inscrição do atleta. Em caso de não fazer parte de nenhum local/time
específico ou mesmo de um ginásio que não seja um afiliado internacional da CrossFit, o atleta deve
indicar isso no momento da inscrição para não haver nenhuma confusão durante suas apresentações no
evento.
2.B. No momento da inscrição o atleta deve informar o seu nome completo, assim como também eventual
apelido ou sobrenome com que gostaria de ser possivelmente anunciado durante todo o evento e na
personalização da camiseta.
2.C. Para as categorias individuais, não é permitida a troca de vagas de atletas durante ou antes do início
da competição, mesmo que ocorra a incapacitação de um atleta, ou seja, não existe um reserva para
nenhum atleta, nem mesmo por ser de um mesmo ginásio.

2.D. Para as equipes, será permitida a troca de, no máximo, 1 atleta (homem OU mulher) caso constatada
alguma lesão, comprovadamente encaminhada à organização, desde que o atleta substituto tenha
participado das Super Seletivas 2018.
2.E. O prazo para alteração de qualquer dado da inscrição (ou de substituição, conforme item 2.D.) de cada
atleta é 05/ago, feito através do e-mail torneio@crossfitbrasil.com.br.
2.F. Em cumprimento às Regras Oficiais do TCB 2018, a idade mínima para atleta participar dessas
competições é de 14 anos. Para os casos abaixo de 18 anos, será obrigatória a devida autorização e
acompanhamento de um maior responsável legal para liberação na participação do evento.
2.G. Poderão ser realizados exames antidoping para os atletas inscritos no evento, a qualquer momento,
dentro dos quatro dias de competição. Se um atleta se recusar a fazer tal exame estará automaticamente
excluído da competição e todos os seus resultados serão automaticamente cancelados do placar geral da
competição, que será recalculado para critério final de premiação.

3. CREDENCIAL, ÁREAS DE ACESSO RESTRITO E PATROCÍNIOS
3.A. A circulação pela área denominada como "área de competição" (arena de competição em si, área de
aquecimento e "lounge" dos atletas) será permitida apenas para atletas, membros da organização, mídia
autorizada e convidados devidamente identificados e acompanhados, e os mesmos devem estar vestindo a
camiseta oficial do evento para ter acesso a tais áreas.
3.B. DENTRO DA ÁREA DE COMPETIÇÃO NÃO SERÃO PERMITIDOS ATLETAS COM VESTIMENTAS QUE
CONTENHAM MARCAS CONFLITANTES COM O SEGMENTO DE CADA PATROCINADOR E APOIADOR DO
EVENTO (marcas, por exemplo, de vestimenta esportiva, suplementos nutricionais e equipamentos
esportivos, etc), SOB PENA DA PERDA DE 30 PONTOS NA CLASSIFICAÇÃO GERAL OU MESMO
DESCLASSIFICAÇÃO EM CASOS EXTREMOS, JULGADOS PELA ORGANIZAÇÃO DO TCB.
3.C. Fica liberado o uso de squeezes, calçados, meias, munhequeiras, joelheiras, cintos de compressão,
bermudas e tops femininos, bem como outros materiais de competição, desde que a marca não ultrapasse
a medida de ATÉ 18 cm2 em cada peça.
3.D. Os competidores poderão usar uniformes de seus ginásios oficiais, desde que sem marcas dos
seguimentos citados nos itens 3.B, se enquadrando também no item 3.C.
3.E. Durante cada prova APENAS os atletas daquela bateria serão liberados para circulação dentro da
“arena de competição”.
3.F. Casos à parte poderão ser analisados e liberados pela organização do evento.
4. REGRAS GERAIS
4.A. No ato da inscrição, o competidor terá ciência do regulamento e o participante estará aceitando todos
os termos do mesmo e assumindo total responsabilidade por sua participação no TCB 2018 de acordo com
o “Termo de Responsabilidade”, que é parte integrante da inscrição.
4.B. A inscrição para o TCB 2018 é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída
por outra, exceto em casos mencionados no item 2,D, deste regulamento..

4.C. IMPORTANTE – As inscrições para as Categorias individuais do TCB 2018 irão até às 20h do dia 07 de
julho de 2018 para a chamada da primeira lista. A segunda lista, caso haja, terá início do dia 08 de julho até
às 20h do dia 11 de julho. E a terceira lista, caso haja, terá início no dia 12 de julho até às 20h do dia 15 de
julho.
4.D. Imediatamente ao término das listas individuais, terá início as inscrições para as 24 equipes, de acordo
com o Ranking atualizado, descontando as pontuações dos atletas inscritos nas categorias individuais. O
prazo limite das inscrições por equipe será no dia 15 de julho de 2018.
4.E. A organização também poderá, a qualquer momento e sem aviso prévio, suspender ou prorrogar
prazos, assim como aumentar ou diminuir o limite de inscrições, em função de necessidades diversas,
disponibilidade técnica e/ou questões estruturais.
4.F. As inscrições somente serão realizadas pelo site oficial do evento: http://tcboficial.com.br/ , não
havendo outros postos de inscrição. O custo por competidor é de R$ 420,00, independente da categoria.
4.G. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição.
Caso haja fraude comprovada, o atleta e seu ginásio (“Box”) poderão ser desclassificados da prova e o
mesmo atleta responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental.
4.H. O valor da inscrição não será devolvido caso o participante desista de alguma prova ou mesmo do
evento inteiro, por quaisquer que sejam os motivos alegados.

5. ENTREGA DE KITS
5.A. A entrega dos kits do TCB 2018 acontecerá na 5ª feira, dia 13 de setembro de 2018, das 8h às 9h na
entrada do local do evento. Não serão tolerados atrasos. Poderá haver check-in antecipado.
Parágrafo único: O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização ficará
impedido de participar do TCB 2018 e também perderá o direito ao kit.
5.B. Equipes devem se apresentar completas, ou seja, com todos os participantes ao mesmo tempo, no ato
da retirada dos kits. Na ausência de qualquer atleta de uma equipe no ato da retirada de kit, a mesma não
poderá participar do evento.
5.C. Não serão entregues kits após o evento.
5.D. O kit de competição será composto por 2 camisetas oficiais e materiais dos patrocinadores.
5.E. O kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do protocolo de
inscrição e documento original com foto dos atletas inscritos.
§Parágrafo único: O tamanho das camisetas está sujeito à alteração, de acordo com disponibilidade.
5.F. No momento da retirada do kit, o responsável deverá conferir os dados.
5.G. Não serão aceitas reclamações após a retirada do kit.

6. PARTICIPAÇÃO
6.A. Os atletas e equipes completas deverão estar no local de competição no horário estipulado pela
Organização na quinta-feira (13/set), quando serão dadas as instruções finais das provas (briefing).
6.B. É obrigação de cada atleta ter o conhecimento de cada prova e cumprir com cada regra e sequência
de movimentos em sua totalidade.
6.C. A participação do atleta na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de terceiros. O
acompanhamento de atletas por treinadores, assessorias, amigos, familiares, etc., a pé, com bicicleta ou
outros meios, resultarão na desclassificação do participante.
6.D. Os atletas deverão se apresentar para entrada na área de competição 5 minutos antes de sua bateria
começar. O atleta que não estiver presente ao momento de sua chamada na sua bateria para competição
poderá ser automaticamente desqualificado do evento.
6.E. No caso de equipes, TODOS os membros devem estar presentes juntos 5 minutos antes de sua bateria
começar. No caso de ausência de qualquer membro da equipe para a sua bateria, a equipe toda estará
automaticamente desclassificada do evento.
6.F. Em cada competidor será escrito um número em diferentes partes do corpo (braços e pernas) que
deve estar visível, sem rasura ou alterações, durante toda a realização do evento, sendo passíveis de
desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo.
6.G. O atleta não poderá levar qualquer tipo de alimento ou bebida para dentro do espaço delimitado de
competição dentro da “arena de competição”, podendo deixar “squeezes” ou garrafas TAMPADOS por fora
das raias de competição, no espaço assinalado pela organização da competição dentro de cada prova.
7. PREMIAÇÃO
7.A. Os 3 primeiros atletas da modalidade ELITE (masculino e feminino), receberão medalhas, troféus e
premiação em dinheiro (1º lugar: R$ 10.000,00, 2º lugar: R$ 7.500,00 e 3º lugar: R$ 5.000,00).
7.B. Os 3 primeiros atletas da modalidade MASTER 35-39 (masculino e feminino), receberão medalhas,
troféus e premiação em dinheiro (1º lugar: R$ 3.000,00, 2º lugar: R$ 2.500,00 e 3º lugar: R$ 2.000,00).
7.C. Os 3 primeiros atletas da modalidade MASTER 40-44 (masculino e feminino), receberão medalhas,
troféus e premiação em dinheiro (1º lugar: R$ 2.500,00, 2º lugar: R$ 2.000,00 e 3º lugar: R$ 1.500,00).
7.D. Os 3 primeiros atletas da modalidade MASTER 45+ (masculino e feminino), receberão medalhas,
troféus e premiação em dinheiro (1º lugar: R$ 2.000,00, 2º lugar: R$ 1.500,00 e 3º lugar: R$ 1.000,00).
7.E. Os 3 primeiros atletas da modalidade TEEN (masculino e feminino), receberão medalhas, troféus e
premiação em dinheiro (1º lugar: R$ 2.000,00, 2º lugar: R$ 1.500,00 e 3º lugar: R$ 1.000,00).
7.F. As 3 primeiras equipes da modalidade TIMES (quartetos mistos), receberão medalhas, troféus e
premiação em dinheiro (1º lugar: R$ 10.000,00, 2º lugar: R$ 7.500,00 e 3º lugar: R$ 5.000,00).
§Parágrafo único: Os valores poderão sofrer descontos de impostos incidentes para recebimento da
premiação
7.G. A premiação será quitada em até 10 dias úteis após o término do evento.
7.H. Todos os competidores, presentes durante a cerimônia de encerramento receberão medalhas de
participação.

7.I. Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim que a cerimônia de
premiação for iniciada. O atleta que não comparecer ao pódio, uniformizado com as camisetas estipuladas
pela organização, durante a cerimônia de premiação, poderá perder o direito aos prêmios, conforme
determinação da organização da prova.
7.J. A organização se reserva ao direito de incluir qualquer outro tipo de premiação, ranking ou
participação especial que será divulgada no site do evento.
7.K. Os resultados oficiais do TCB 2018 serão informados nas mídias oficiais do evento pelo Facebook e
Instagram, até 48 horas após o término da última prova.
7.L. As 3 (três) primeiras colocações de cada modalidade serão definidas pela soma da maior pontuação
conseguida em todas as provas do evento. Cada prova pontuará os atletas de acordo com a tabela a seguir:
COLOCAÇÃO
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PONTOS
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1ª

105

17ª

42

33ª

16
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100

18ª

39

34ª

15

3ª

95

19ª

36

35ª

14

4ª

90

20ª

34
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13

5ª

86
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32

37ª

12

6ª

82
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30
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11

7ª

78
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28
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10

8ª

74

24ª

26

40ª

9

9ª

70

25ª

24

41ª

8

10ª

66

26ª

23

42ª

7

11ª

62

27ª

22

43ª

6

12ª

58

28ª

21

44ª

5

13ª

54

29ª

20

45ª

4

14ª

51

30ª

19

46ª

3

15ª

48

31ª

18

47ª

2

16ª

45

32ª

17

48ª

1

7.M. Em caso de empate no placar final, APENAS para a classificação dos 3 primeiros colocados, o
desempate será decidido em primeira instância pelo “combate direto” entre os atletas, onde aquele que
tiver o maior número de vitórias por provas sobre o outro será o vencedor. Caso o empate persista, em
segunda instância o desempate será decidido de acordo com o atleta que tiver vencido a primeira prova
em relação ao outro.

8. REGRAS GERAIS
8.A. Ao participar do TCB 2018, cada atleta assume a responsabilidade pelos dados fornecidos, e aceita
integralmente o Regulamento da prova, 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 necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e
depois da prova.
8.B. Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da
prova, pois a Organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos.

8.C. O competidor 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. Pode o diretor de
prova, segundo recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o participante a qualquer
momento.
8.D. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de atendimento médico e segurança por todo o
percurso da prova, que será garantida pelos órgãos competentes.
8.E. Para atendimento emergencial aos atletas, será disponibilizado um serviço de UTI móvel para
remoção. O atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será
efetuado na rede pública sob a responsabilidade deste.
8.F. O atleta ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento,
eximindo a Organização de qualquer responsabilidade, desde a remoção, transferência até seu
atendimento médico.
8.G. A Organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no local do evento e por qualquer
extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas venham a sofrer durante a participação no TCB
2018.
8.H. Não haverá reembolso, por parte da Organização, patrocinadores ou apoiadores, de nenhum valor
correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento,
independentemente de motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os
atletas participantes venham a sofrer durante a participação neste evento.
8.I. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para orientação dos
participantes.
8.J. A Organização do TCB 2018 poderá suspender o evento por qualquer motivo que ponha o risco a
segurança dos participantes, bem como atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.
8.K. A Organização do TCB 2018 reserva-se ao direito de incluir no evento equipes ou atletas
especialmente convidados.
8.L. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos os
direitos de utilização de sua imagem para o TCB 2018, seus patrocinadores, apoiadores e organização da
prova.
8.M. Os participantes do TCB 2018 poderão contar com serviço de hidratação no decorrer da competição.
8.N. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição ou de cada prova deverá ser feita, por
escrito, até trinta minutos após a divulgação e encaminhada para os diretores de prova.
8.O A Organização do TCB 2018 poderá suspender, acrescentar ou alterar uma ou mais provas no decorrer
do evento, se julgar necessário, sendo essa mudança pré-planejada ou não.
8.P. Ao participar deste evento, o atleta aceitará e concordará, incondicionalmente 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 aos organizadores, renunciando o 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 dos
organizadores da prova por escrito.

9. FINAL
9.A. As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas para o e-mail torneio@crossfitbrasil.com.br
para que seja registrada e respondida a contento.
9.B. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão técnica presente na prova
e/ou pelos organizadores de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
9.C. Ao se inscrever nesta competição, o atleta assume, automaticamente, o conhecimento de todos os
termos deste Regulamento. Estando de acordo com todos os itens supracitados e de todas as decisões da
Organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal da Justiça comum no que diz
respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento.
9.D. Não serão admitidos em hipótese alguma, ofensas, agressões, distúrbios da paz e da ordem ou
qualquer atitude similar por parte de atletas e torcedores presentes, passível da perda de 30 pontos na
classificação geral ou mesmo desclassificação do atleta em casos extremos, além da retirada do local da
competição e penalidades previstas em lei. No caso da exclusão de um participante de equipe, todos os
membros da equipe estarão automaticamente inclusos na mesma regra de exclusão.

