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REGULAMENTO OFICIAL 

WSWCF ACADEMY STREET WORKOUT WORLD CUP – STAGE BRAZIL 2019 

WSWCF ACADEMY – COPA BRASIL 2019 

BOPE GAMES 2019 
 

1. REALIZAÇÃO DO EVENTO 

1.1. Este Regulamento Oficial foi elaborado pela Liga Brasil de Street Workout e Bope Games 

(Organização), única instituição brasileira membra da WSWCF – World Street Workout & 

Calisthenics Federation, neste documento denominada apenas Federação Mundial. A 

Coordenação Esportiva ficará a cargo da Judges Street Workout & Calisthenics BRA (Arbitragem 

Oficial), a qual integrará a Comissão Organizadora. 

1.2. A WSWCF Academy Street Workout World Cup – 2019 (WSWCF Academy – Copa Brasil 

2019), será realizada no Estádio Mineirão, situado na Av. Coronel Oscar Paschoal, 3, Pampulha 

(acesso pela Esplanada Sul), em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no Brasil, nos dias 20 e 21 

de julho de 2019 (sábado: apresentações dos atletas; e domingo: batalhas semifinais e finais). 

1.3. A competição será realizada entre 8h00 e 20h00, nos dois dias, com fechamento e escoamento 

dos acessos às 23h00 no dia 20 de julho e às 21h00 no dia 21 de julho. As categorias em disputa 

serão, inicialmente, 05 (cinco) distintas, sendo: “Masculino Iniciante”, “Masculino Intermediário”, 

“Masculino Avançado”, “Feminino Iniciante” e “Feminino Avançado”. 

1.4. Recomenda-se que os atletas e as equipes cheguem com 01 (uma) hora de antecedência do 

horário do credenciamento, mas não fica estabelecido um horário fixo. Os horários para 

credenciamentos e identificação dos atletas serão agendados e divulgados posteriormente pela 

Organização. 

1.5. A cargo da Organização, o evento poderá sofrer alterações em relação à produção da 

competição em decorrência de imprevistos regionais, estaduais, nacionais e internacionais julgados 

pertinentes, por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força 

maior, sem ônus para a Organização e seus parceiros, apoiadores e patrocinadores, desde que 

comunicados os atletas e demais envolvidos na realização. 



 

 
 

 

3 
1.6. A WSWCF Academy – Copa Brasil 2019 tem como principais objetivos: (1) selecionar atletas 

para competirem em Hong Kong, na China, no dia 7 de dezembro de 2019, na “WSWCF Academy 

Street Workout World Cup – Super Final 2019”, de acordo com normas da Federação Mundial; (2) 

promover uma competição de alto nível entre os praticantes da modalidade; e (3) apresentar o street 

workout como um esporte organizado e sistematizado, levando como base preceitos da Organização 

e da Federação Mundial. 

1.7. A WSWCF Academy – Copa Brasil 2019 será organizada ao vivo, com igual oportunidade de 

participação para todos os atletas do Brasil, dos países dependências e territórios do continente 

americano (América do Sul, América Central e América do Norte), sem a necessidade de convite 

especial, que tenham interesse em participar, estando todos permitidos. 

1.8. O atleta assume que participa desse evento por livre e espontânea vontade, isentando de 

qualquer responsabilidade os organizadores, realizadores, apoiadores e patrocinadores, em seu 

nome e de seus sucessores, aceitando ainda todas as regras estabelecidas neste Regulamento 

Oficial e assumindo total responsabilidade pelos dados fornecidos. 

1.9. Para atendimento emergencial aos atletas será disponibilizado um serviço de ambulância móvel 

para remoção. O atendimento médico, propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, 

será efetuado na rede pública, ou particular, caso o atleta possua convênio com alguma instituição. O 

atleta ou seu acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento, 

eximindo a Organização de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências 

desta decisão, desde a remoção, transferência até o seu atendimento médico. 

1.10. Não será disponibilizado o serviço de guarda-volumes exclusivo aos envolvidos no evento. A 

Organização não recomenda que sejam deixados quaisquer objetos sem o cuidado de uma pessoa e 

ainda não se responsabiliza por qualquer objeto deixado no local do evento, por qualquer extravio de 

materiais, prejuízo, perdas e/ou furtos e roubos no local do evento. 

1.11. Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus realizadores, apoiadores e 

patrocinadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 

atletas no evento, independentemente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais 

ou prejuízos que por ventura os atletas venham a sofrer durante a participação. 
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1.12. A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para 

orientação dos participantes. 

1.13. Os acessos às áreas de “Atletas” e “Concentração” serão restritos aos credenciados do evento, 

sendo identificados com pulseiras e/ou credenciais personalizadas de acordo com a definição da 

Organização. Não será permitida a entrada de terceiros para fotografar e/ou filmar dentro da área 

destinada à apresentação dos participantes. 

 

2. PARTICIPANTES E INSCRIÇÕES 

2.1. O atleta interessado na competição deverá acessar o site www.sympla.com.br onde estarão 

todas as informações e exigências necessárias, bem como direcionamentos para informações extras 

especfícias da competição. No momento da inscrição, que será feita exclusivamente na plataforma 

mencionada, serão solicitados os seguintes dados: nome, sobrenome, e-mail, data de nascimento, 

celular, CPF, RG, endereço completo, equipe, link do instagram, se já participou de competição e 

tamanho da camisa. É obrigação exclusiva de cada atleta fornecer informações verídicas sobre os 

seus dados cadastrais, caso contrário, poderá sofrer punições contidas em lei. O atleta se 

responsabiliza por qualquer informação prestada à Organização, isentando-a de eventuais e 

possíveis inverdades descritas na plataforma de inscrição. 

2.2. Não haverá data limite para manifestação de interesse na competição. No entanto, as vagas 

disponíveis para cada categoria são limitadas, considerando o cronograma do evento, a critério da 

Organização. 

2.3. O valor da taxa de inscrição para cada categoria está estabelecido também na plataforma de 

inscrição. A taxa não será devolvida, ainda que o atleta desista de participar da competição ou esteja 

impossibilitado de competir por motivos quaisquer e/ou de força maior. Ao se inscrever, o atleta o faz 

de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de transferência desta inscrição nem 

mudança de categoria. 

2.4. Qualquer pessoa poderá participar diretamente como atleta em qualquer categoria, sem 

necessidade de seletiva, desde que seja maior de 14 anos e esteja fisicamente apto, o que será 

verificado com a apresentação OBRIGATÓRIA de um atestado médico válido com no máximo 6 

(seis) meses de avaliação, contados regressivamente da data do segundo dia do evento (na retirada 
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do kit). Para participarem, atletas com menos de 14 anos completos deverão apresentar solicitação 

diretamente à organização da competição, enviando um vídeo para avaliação da Comissão de 

Jurados. Após análise, a Liga Brasil enviará comunicado ao solicitante aprovando ou reprovando a 

participação. Para competir, os atletas menores (abaixo de 18 anos completos) devem estar 

autorizados e acompanhados do seu responsável, conforme ANEXO A deste Regulamento Oficial. 

Sendo assim, todos competirão de igual para igual (nível), dentro das respectivas categorias, não 

tendo distinção entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Outras orientações poderão 

ser prestadas aos responsáveis pelos menores participantes, formalmente, para garantir a segurança 

antes, durante e após o evento. 

2.5. Para inscrição do atleta, conforme exigência da Organização, considerado critério principal para 

a participação do atleta em competições, serão aceitos somente os documentos oficiais, como 

Carteira de Identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), Passaporte, carteira profissional, carteira de identificação funcional ou outros nos 

termos da Lei 12.037/09, devendo apresentar no dia da competição à Organização. 

2.6. O Passaporte é o documento indicado para os atletas que disputam a vaga para a “WSWCF 

Academy Street Workout World Cup – Super Final 2019”, exigência para viagens ao exterior, 

considerando a seletiva para a participação de atletas em competições internacionais. Caso um atleta 

desta categoria não tenha o Passaporte já emitido e fotocópia apresentada no momento do 

credenciamento, este deverá apresentar o número do protocolo de solicitação do documento 

emitido junto à Polícia Federal ou desde então se considera não participante da classificatória para 

a Super Final, concorrendo apenas ao título da competição nacional na categoria específica. 

2.7. Após a efetivação da inscrição, feita totalmente na plataforma indicada, o atleta receberá o seu 

comprovante no e-mail indicado. Desta forma o atleta estará apto para disputar a WSWCF Academy 

– Copa Brasil 2019. Os atletas inscritos também terão os seus nomes divulgados nos canais oficiais 

de comunicação da Organização. 

2.8. O participante assume também todas as despesas referentes a transporte, hospedagem e 

alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação, 

antes, durante e após a competição. 

2.9. Ao se inscrever, o atleta disponibiliza seus dados aos realizadores, organizadores, 

patrocinadores, apoiadores e parceiros, e autoriza para que a qualquer tempo enviem em seu nome, 
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no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer 

outro tipo de correspondência, física ou eletrônica como e-mail ou mensagem via telefonia móvel. 

2.10. Ao se inscrever, o participante declara a sua inteira responsabilidade em questão de saúde e 

pela veracidade do atestado médico repassado à Organização, estando ciente de suas ações e 

possíveis consequências, seja ou não durante as competições. Recomendamos rigorosa avaliação 

médica, inclusive a realização de testes prévios para a própria segurança do participante. 

2.11. A Organização não se responsabilizará por nenhum acidente, enfermidade ou lesão adquirida 

proveniente da execução dos exercícios e competição, seja por culpa ou dolo, ficando o atleta ciente 

que qualquer ocorrência relacionada à sua saúde durante o evento é de sua total responsabilidade, 

assumindo a inteira responsabilidade pelo que possa vir acontecer à sua saúde durante a realização 

das provas. 

2.12. O atleta participante cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de 

arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão 

ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em 

qualquer tempo. 

 

3. CREDENCIAMENTO 

3.1. Ao se inscrever para a WSWCF Academy – Copa Brasil 2019 e pagar a taxa de inscrição, o 

atleta passará a ter direito, desde que atendidas as disposições deste Regulamento Oficial e demais 

orientações da Organização, de participar do evento. 

3.2. O kit de participação de evento, não vinculado à taxa de inscrição, é composto por camiseta, 

pulseira e de outros brindes que serão oferecidos pela própria Organização, apoiadores, realizadores 

e patrocinadores. 

3.3. O uso da pulseira é individual e intransferível, sendo de uso obrigatório em todas as áreas do 

evento. O empréstimo ou cessão de pulseira de acesso a terceiros poderá ensejar na 

desclassificação do atleta da competição, além das sanções cíveis e penais previstas em lei. 

3.4. A entrega de kit de participação será em data e local a serem definidos e divulgados nas redes 

sociais da competição, mediante a apresentação do documento original, de atestado médico 
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OBRIGATÓRIO e assinatura do “Termo de Compromisso e Responsabilidade” – ANEXO B. O 

atleta que não se credenciar por quaisquer motivos será automaticamente excluído do evento. 

3.5. O kit somente deverá ser retirado pelo atleta inscrito, mediante apresentação do comprovante de 

inscrição, atestado médico e documento oficial com foto original (ver item 2.5). 

3.6. Para terceiros retirarem o kit do atleta são necessários os mesmos documentos acima 

mencionados, a assinatura do “Termo” – ANEXO B e apresentação de “Termo de Autorização 

para Retirada de Kit por Terceiros” – ANEXO C. Caso não tenha o documento original, o mesmo 

poderá apresentar uma cópia do documento do atleta e o atestado médico original. 

3.7. A retirada do kit é por ordem de chegada. Desse modo, os primeiros terão preferências para 

retirada das camisetas com o tamanho desejado. Considerando a logística de produção dos 

uniformes e intempestividade das inscrições, poderá ser repassada camiseta com tamanho superior 

ou inferior ao desejado pelo atleta. 

3.8. Não serão entregues e/ou disponibilizados kits de participação pós-evento. 

 

4. REGRAS DA COMPETIÇÃO 

4.1. Na WSWCF Academy – Copa Brasil 2019, todo participante tem uma rodada de apresentação 

(passagem) para demonstrar “o seu melhor” (movimentos e qualidades da calistenia e do street 

workout). 

4.2. A ordem de apresentação será definida pela Organização, divulgada previamente. 

4.3. Todos os atletas, na fase de apresentação, deverão usar a camisa oficial do evento. Para total 

controle, é obrigatório estar com a pulseira de identificação durante todo o evento. 

4.4. Os participantes não podem usar a ajuda de outro participante ou qualquer outra pessoa para 

realizar quaisquer movimentos. O descumprimento desta regra será considerado como falta e implica 

na perda de 1,0 (um) ponto por exercício na nota final da apresentação por fase. 

4.5. Os participantes devem se apresentar não somente com um desempenho distinto, mas também 

com uma vestimenta adequada. Os participantes devem usar calças compridas ou calções que não 

sejam inferiores a 5cm acima dos joelhos. Shorts esportivos curtos ou calções de ginástica não são 
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permitidos. Calções de ginástica apertados também não são permitidos. É obrigatório que os 

participantes estejam calçados com tênis fechados, cobrindo totalmente os pés, não sendo 

aceitas sapatilhas, meias ou similares. 

4.6. O uso de música na apresentação dependerá do envio prévio pelos próprios participantes, 

conforme orientações a serem divulgadas pela Organização. O atleta que não enviar no prazo 

estabelecido apresentará com música aleatória. 

4.7. Na apresentação, os participantes podem usar luvas, pesos adicionais, fantasias, bem como 

outros elementos que contribuam para o explendor da apresentação, tornando-a mais atrativa. 

4.8. É proibido qualquer tipo de ação ofensiva, gestos e direcionamentos de provocações para outros 

participantes, convidados, organizadores, juízes, plateia e outros que estejam no local. Qualquer tipo 

de ofensa, seja étnica ou racial, é categoricamente proibido. 

4.9. Por concordar com os termos deste Regulamento Oficial, caso o atleta tenha objeções sobre o 

evento ou aos organizadores, ele deverá submeter por escrito, apenas à Organização, e se absterá 

de postar qualquer opinião negativa sobre os organizadores, realizadores, apoiadores e 

patrocinadores em suas redes sociais ou outros canais de comunicação. 

4.10. No caso de postagem negativando a Organização, realizadores, apoiadores e patrocinadores, 

a própria Organização se reserva o direito de excluí-lo da WSWCF Academy – Copa Brasil 2019 

(classificação, resultado, ranking, seleção e aprovação para competições internacionais), da 

participação de qualquer evento realizado e/ou apoiado no território brasileiro e internacional no 

futuro, assim como tem o direito de processar o participante por todos os danos causados pela ação. 

4.11. Além disso, o atleta deve expressar o seu apoio às entidades envolvidas na produção, 

organização e realização da WSWCF Academy – Copa Brasil 2019, bem como as suas atividades 

planejadas. As informações distribuídas pelos atletas devem ser como forma de traduzir os melhores 

esforços e objetivos da Federação Mundial e da Organização em território nacional e internacional. 

4.12. A Organização se reserva o direito de determinar exames de dopping em qualquer atleta 

participante, no momento que assim desejar, e fazer a averiguação de toda a documentação que tiver 

suspeita de irregularidade em órgãos oficiais competentes. O atleta que se negar a colaborar nos 

autos será automaticamente desclassificado e excluído da competição, com punição adicional de 
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suspensão por um período de 02 (dois) anos em competições nacionais e 05 (cinco) anos em 

eventos internacionais. 

4.13. São regras específicas da categoria “Masculino Iniciante” as descritas abaixo. 

4.13.1. Caso sejam inscritos menos de 10 (dez) participantes nesta categoria, a Organização 

se reserva o direito de excluí-la da competição, transferindo todos os atletas para a categoria 

confirmada acima. Na primeira fase, cada atleta terá 02 (dois) minutos para fazer uma 

apresentação de movimentos de calistenia e street workout. Todos os atletas inscritos se 

apresentarão nessa primeira fase. 

4.13.2. Nas etapas das batalhas, os 10 (dez) melhores atletas classificados realizam 05 

(cinco) batalhas, sendo o 1º x 10º, o 2º x 9º, o 3º x 8º, o 4º x 7º e o 5º x 6º. Os 05 (cinco) 

vencedores realizam uma última batalha única para que seja definido o pódio. Nessa etapa 

serão feitas 03 (três) passagens de 40 (quarenta) segundos alternadas para cada atleta. 

Caso sejam inscritos menos de 10 (dez) atletas, após a apresentação de todos os atletas na 

primeira fase será realizada apenas uma batalha final com os 05 (cinco) melhores 

classificados para que seja definido o pódio. As batalhas em duplas serão eliminadas. 

4.13.3. Para a categoria “Masculino Iniciante”, durante a participação, são permitidos apenas 

os movimentos listados a seguir, conforme critérios de desenvolvimento e qualificação. 

Dentre os (a) movimentos estáticos, são permitidos: handstand; l-sit (uma ou duas mãos); 

elbow lever (uma ou duas mãos); human flag; dragon flag; progressão de front lever e 

progressão de back lever (straddle, one leg ou tuck). Dentre os (b) movimentos dinâmicos de 

força, são permitidos: pull-up (variações liberadas, exceto one arm); dips; push-ups (variações 

liberadas); oitava; giro na barra para frente; giro na barra para trás; giro com as costas na 

barra; giro com a perna na barra; pistol squat (variações liberadas); muscle up (variações 

liberadas, exceto one arm e x); e bar-dancing liberado. Dentre os (c) movimentos acrobáticos, 

são permitidos: jump over; swith; swith 180; 180; push up clap; dips clap; dips 180 ou 270; 

push ups (variações liberadas); muscle up 360; entrada e saída da paralela; transições 

simples na paralela; e transições simples de barras. 

4.13.4. Recomenda-se aos atletas utilizarem a lista acima como manual para apresentação. 

No entanto, como o street workout está em constante evolução, é impossível prever algo que 

o atleta apresente de “novo” no evento. Caso um movimento não listado acima seja realizado 
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pelo atleta e o mesmo seja considerado de “nível superior” pelo juiz, caberá a ele a não 

validação do movimento e consequentemente a não pontuação. Nesta ocorrência não será 

descontado ponto do atleta. 

4.13.5. Nesta categoria, a execução de movimentos não permitidos não é considerada como 

falta. Portanto, o atleta não terá ponto descontado. 

4.14. São regras específicas da categoria “Masculino Intermediário” as descritas abaixo. 

4.14.1. Caso sejam inscritos menos de 10 (dez) participantes nesta categoria, a Organização 

se reserva o direito de excluí-la da competição, transferindo todos os atletas para a categoria 

confirmada acima. Na primeira fase, cada atleta terá 02 (dois) minutos para fazer uma 

apresentação de calistenia e street workout. Todos os atletas inscritos se apresentarão nessa 

primeira fase. 

4.14.2. Nas etapas das batalhas, os 10 (dez) melhores atletas classificados realizam 05 

(cinco) batalhas, sendo o 1º x 10º, o 2º x 9º, o 3º x 8º, o 4º x 7º e o 5º x 6º. Os 05 (cinco) 

vencedores realizam uma última batalha única para que seja definido o pódio. Nessa etapa 

serão feitas 03 (três) passagens de 40 (quarenta) segundos alternadas para cada atleta. 

Caso sejam inscritos menos de 10 (dez) atletas, após a apresentação de todos os atletas na 

primeira fase será realizada apenas uma batalha final com os 05 (cinco) melhores 

classificados para que seja definido o pódio. As batalhas em duplas serão eliminadas. 

4.14.3. Na categoria “Masculino Intermediário”, durante a participação, o atleta pode usar 

elementos do street workout e da calistenia, com a finalidade de surpreender os juízes, com 

exceção dos elementos: (a) estáticos: one hand handstand; manna; victorian; planche (a 

stradle planche está liberada); iron cross; one arm back lever; one arm front lever; CTI (close 

to impossible one hand); cristo; wide front lever; x-front lever; wide back lever; wide stradlle 

planche; closed straddle plance; x-straddle planche, ou qualquer variação da straddle, 

estando liberada apenas a pegada simples com abertura das mãos na reta do ombro; o e-

inferno (back-planche/inferno) está liberado. (b) dinâmicos de força: hefesto; press handstand; 

muscle up impossible; one arm muscle up; tiger bend; impossible dip; push up front lever; 

push up back lever; o kipping do hefesto está liberado. (c) dinâmicos acrobáticos: 540 over 

the bar; 720; 900; muscle up 540; 540 com deslocamento; 540 korean dips; 540 normal; 360 
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korean dips; backflip com recuperação de pegada na barra; frontflip com recuperação de 

pegada na barra; airflair; shrimpflip 360; gienger. 

4.14.4. Como o street workout está em constante evolução, é impossível prever algo que o 

atleta apresente de “novo” no evento. Caso um movimento não listado acima seja realizado 

pelo atleta e o mesmo seja considerado de “nível avançado” pelo juiz, caberá a ele a não 

validação do movimento e consequentemente a não pontuação. Nesta ocorrência não será 

descontado ponto do atleta. 

4.14.5. A execução de movimentos não permitidos é considerada como falta e implica na 

perda de 1,0 (um) ponto por exercício na nota final da apresentação por fase. 

4.15. São regras específicas da categoria “Masculino Avançado” as descritas abaixo. 

4.15.1. Caso sejam inscritos menos de 10 (dez) participantes nesta categoria, a Organização 

se reserva o direito de excluí-la da competição, transferindo todos os atletas para outra 

categoria, conforme entendimento próprio. Na primeira fase, cada atleta terá 02 (dois) 

minutos e 30 (trinta) segundos para fazer uma apresentação de movimentos de calistenia e 

street workout. Todos os atletas inscritos se apresentarão nessa primeira fase. 

4.15.2. Nas etapas das batalhas, os 10 (dez) melhores atletas classificados realizam 05 

(cinco) batalhas, sendo o 1º x 10º, o 2º x 9º, o 3º x 8º, o 4º x 7º e o 5º x 6º. Os 05 (cinco) 

vencedores realizam uma última batalha única para que seja definido o pódio. Nessa etapa 

serão feitas 03 (três) passagens de 40 (quarenta) segundos alternadas para cada atleta. 

Caso sejam inscritos menos de 10 (dez) atletas, após a apresentação de todos os atletas na 

primeira fase será realizada apenas uma batalha final com os 05 (cinco) melhores 

classificados para que seja definido o pódio. As batalhas em duplas serão eliminadas. 

4.15.3. Durante a participação em todas as fases, o participante pode usar todos os 

elementos do street workout e da calistenia, com a finalidade de surpreender os juízes. 

4.16. São regras específicas da categoria “Feminino Iniciante” as descritas abaixo. 

4.16.1. Caso sejam inscritos menos de 10 (dez) participantes nesta categoria, a Organização 

se reserva o direito de excluí-la da competição, transferindo todas as atletas para a categoria 

confirmada acima. Na primeira fase, cada atleta terá 02 (dois) minutos para fazer uma 
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apresentação de movimentos de calistenia e street workout. Todas as atletas inscritas se 

apresentarão nessa primeira fase. 

4.16.2. Nas etapas das batalhas, as 10 (dez) melhores atletas classificadas realizam 05 

(cinco) batalhas, sendo o 1º x 10º, o 2º x 9º, o 3º x 8º, o 4º x 7º e o 5º x 6º. As 05 (cinco) 

vencedoras realizam uma última batalha única para que seja definido o pódio. Nessa etapa 

serão feitas 03 (três) passagens de 40 (quarenta) segundos alternadas para cada atleta. 

Caso sejam inscritas menos de 10 (dez) atletas, após a apresentação de todas as atletas na 

primeira fase será realizada apenas uma batalha final com as 05 (cinco) melhores 

classificadas para que seja definido o pódio. As batalhas em duplas serão eliminadas. 

4.16.3. Para a categoria “Feminino Iniciante”, durante a participação, são permitidos apenas 

os movimentos listados a seguir, conforme critérios de desenvolvimento e qualificação. 

Dentre os (a) movimentos estáticos, são permitidos: l-sit (uma ou duas mãos); elbow lever 

(apenas duas mãos); dragon flag; progressão de front lever (apenas tuck) e progressão de 

back lever (apenas tuck). Dentre os (b) movimentos dinâmicos de força, são permitidos: pull-

up (variações liberadas, exceto one arm); dips; push-ups (variações liberadas, exceto one 

arm); oitava; giro na barra para frente; giro na barra para trás; giro com as costas na barra; 

giro com a perna na barra; pistol squat (variações liberadas); e bar-dancing liberado. Dentre 

os (c) movimentos acrobáticos, são permitidos: pull ups (variações liberadas); push ups 

(variações liberadas); entrada e saída da paralela; transições simples na paralela; e 

transições simples de barras. 

4.16.4. Recomenda-se aos atletas utilizarem a lista acima como manual para apresentação. 

No entanto, como o street workout está em constante evolução, é impossível prever algo que 

a atleta apresente de “novo” no evento. Caso um movimento não listado acima seja realizado 

pela atleta e o mesmo seja considerado de “nível superior” pelo juiz, caberá a ele a não 

validação do movimento e consequentemente a não pontuação. Nesta ocorrência não será 

descontado ponto da atleta. 

4.16.5. Nesta categoria, a execução de movimentos não permitidos não é considerada como 

falta. Portanto, a atleta não terá ponto descontado. 

4.17. São regras específicas da categoria “Feminino Avançado” as descritas abaixo. 
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4.17.1. Caso sejam inscritos menos de 05 (cinco) participantes nesta categoria, a 

Organização se reserva o direito de excluí-la da competição, transferindo todas as atletas 

para outra categoria, conforme entendimento próprio. Na primeira fase, cada atleta terá 02 

(dois) minutos e 30 (trinta) segundos para fazer uma apresentação de movimentos de 

calistenia e street workout. Todas as atletas inscritas se apresentarão nessa primeira fase. 

4.17.2. Nas etapas das batalhas, as 10 (dez) melhores atletas classificadas realizam 05 

(cinco) batalhas, sendo o 1º x 10º, o 2º x 9º, o 3º x 8º, o 4º x 7º e o 5º x 6º. As 05 (cinco) 

vencedoras realizam uma última batalha única para que seja definido o pódio. Nessa etapa 

serão feitas 03 (três) passagens de 40 (quarenta) segundos alternadas para cada atleta. 

Caso sejam inscritas menos de 10 (dez) atletas, após a apresentação de todas as atletas na 

primeira fase será realizada apenas uma batalha final com as 05 (cinco) melhores 

classificadas para que seja definido o pódio. As batalhas em duplas serão eliminadas. 

4.17.3. Durante a participação em todas as fases, a participante pode usar todos os 

elementos do street workout e da calistenia, com a finalidade de surpreender os juízes. 

 

5. JUÍZES E AVALIAÇÃO 

5.1. A avaliação do evento será composta por 04 (quatro) categorias: (1) movimentos estáticos; (2) 

movimentos dinâmicos de força; (3) movimentos dinâmicos acrobáticos; e (4) combos. 

5.2. Os juízes escolhidos para o evento são pessoas reconhecidas dentro da comunidade de street 

workout ou modalidades similares, que contribuíram com a organização e desenvolvimento da 

modalidade no país e/ou internacionalmente, com alta moral, objetivos e que não possuem de forma 

alguma conflitos ou “rixas” com atletas ou equipes não podendo, ainda, auxiliar qualquer participante 

durante a apresentação. 

5.3 Os jurados devem possuir conhecimento intelectual sobre o street workout, ou seja, conhecer o 

edital e o sistema de avalição utilizado no evento. Ressalta-se que não é necessário que os jurados 

saibam executar os movimentos para avaliá-los, considerando ainda que os níveis de dificuldades 

são pré-estabelecidos pela equipe de desenvolvimento do sistema de avaliação. 

5.4. Cada juiz avaliará o desempenho de cada participante dando notas de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco) 

pontos em cada rodada (quanto maior a nota, melhor o desempenho). 
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5.5. Caberá à Organização a escolha da quantidade de jurados, de forma a engrandecer ainda mais 

a competição. 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESTÁTICOS 

6.1. O árbitro deste critério será denominado “Juiz de Elementos Estáticos”, e dará notas 0,0 (zero) a 

5,0 (cinco) pontos somente para “elementos estáticos”. 

6.2. “Elementos estáticos” são isometrias, holds (não menos que três segundos). Exemplos: 

planche, human flag, front lever, back lever. 

6.3. O juiz deve dar uma nota mínima de 0,0 (zero) pontos e uma máxima de 5,0 (cinco) pontos de 

acordo com a somatória da pontuação de cada “elemento estático” realizado pelo atleta. 

6.4. É obrigatória a utilização de todos os aparelhos (barra fixa, barras paralelas e solo) na execução 

dos movimentos estáticos em uma rodada. Considerando um mínimo de 12 (doze) movimentos 

perfeitos e com nível máximo de dificuldade para a pontuação máxima de 5,0 (cinco) pontos, estes 

podem ser distribuídos entre os aparelhos de acordo com o atleta, desde que execute o mínimo de 01 

(um) “movimento estático” em cada aparelho. O descumprimento desta regra será considerado como 

falta e implica na perda de 0,5 (meio) ponto na nota final da apresentação por rodada. 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DINÂMICOS (DE FORÇA E ACROBÁTICOS) 

7.1. O árbitro deste critério será denominado “Juiz de Elementos Dinâmicos”, e dará notas 0,0 (zero) 

a 5,0 (cinco) pontos, sendo 2,5 (dois pontos e meio) para “elementos dinâmicos de força” e 2,5 (dois 

pontos e meio) para “elementos dinâmicos acrobáticos”. 

7.2. Neste critério poderão ser convidados 02 (dois) árbitros para que sejam avaliadores específicos 

de “movimentos de força” e “movimentos acrobáticos” de forma isolada. 

7.3. “Elementos dinâmicos de força” são muscle-ups, one arm pull-ups (barra livre de um braço), 

handstand push-ups (flexão na parada de mãos), dentre outros. “Elementos dinâmicos acrobáticos” 

são todos os giros, cambalhotas e outros movimentos onde se faz principal uso da inércia. 

7.4. O juiz deve dar uma nota máxima de 2,5 (dois e meio) pontos se o competidor, dentro de uma 

rodada, mostrar apenas elementos dinâmicos de força perfeitos. 
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7.5. O juiz deve dar uma nota máxima de 2,5 (dois e meio) pontos se o competidor, dentro de uma 

rodada, mostrar apenas elementos dinâmicos acrobáticos perfeitos. 

7.6. O juiz deve dar uma nota máxima de 5,0 (cinco) pontos se o participante, dentro de uma rodada, 

apresentar tanto elementos dinâmicos de força como acrobáticos perfeitos. 

7.7. É obrigatória a utilização de todos os aparelhos (barra fixa, barras paralelas e solo) na execução 

dos movimentos dinâmicos acrobáticos e de força em uma rodada. Considerando um mínimo de 16 

(dezesseis) movimentos dinâmicos perfeitos, sendo 08 (oito) “dinâmicos de força” e 08 (oito) 

“dinâmicos acrobáticos”, e com nível máximo de dificuldade para a pontuação máxima de 5,0 (cinco) 

pontos, estes podem ser distribuídos entre os aperelhos de acordo com o atleta, desde que execute o 

mínimo de 01 (um) “elemento dinâmico” em cada aparelho. O descumprimento desta regra será 

considerado como falta e implica na perda de 0,5 (meio) ponto na nota final da apresentação por 

rodada. 

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE COMBOS 

8.1. O árbitro deste critério será denominado “Juiz de Combos”, e dará notas 0,0 (zero) a 4,0 (quatro) 

pontos somente para “combos”, ou seja, as combinações de movimentos e elementos estáticos e 

dinâmicos. Este árbitro dará também notas de 0,0 (zero) a 1,0 (um) para a apresentação e o carisma 

do atleta. 

8.2. “Combos” é a fluência do participante ao fazer transições entre elementos, sem interromper ou 

parar a rotina dessa sequência de movimentos dentro de um mesmo aparelho. O juiz de “combos” 

não avalia a qualidade individual de elementos dinâmicos e estáticos. 

8.3. O juiz avaliará 02 (dois) combos diferentes de cada atleta, obrigatoriamente em dois aparelhos 

distintos. Cada combo será avaliado de 0,0 (zero) a 2,0 (dois) pontos. 

8.4. O juiz deve dar uma nota máxima de 1,0 (um) ponto em cada combo se o participante, dentro de 

uma rodada, mostrar apenas combinações de elementos estáticos. 

8.5. O juiz deve dar uma nota máxima de 1,0 (um) ponto em cada combo se o participante, dentro de 

uma rodada, mostrar apenas combinações de elementos dinâmicos. 
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8.6. O juiz deve dar uma nota máxima de 2,0 (dois) pontos em cada combo se o participante, dentro 

de uma rodada, mostrar pelo menos 02 (duas) combinações mistas de elementos estáticos e 

dinâmicos.  

8.7. Combinações mistas são aceitas somente se pelo menos 02 (dois) elementos dinâmicos e 02 

(dois) elementos estáticos forem feitos dentro de um mesmo combo. 

8.8. Caso o alteta execute mais de 02 (dois) combos, as duas melhores notas serão computadas. 

 

9. CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

9.1. Os juízes devem usar uma pontuação para cada movimento de acordo com o nível de 

apresentação, bem como a forma de execução dele executado. 

9.2. Se o participante mostrar apenas elementos estáticos de boa qualidade, mas não apresentar 

nenhum elemento dinâmico ou combo, então esse deve receber somente 5,0 (cinco) pontos, os quais 

correspondem à avaliação de elementos estáticos. Os outros juízes devem dar 0,0 (zero) pontos. 

9.3. Se o participante mostrar somente elementos dinâmicos de boa qualidade, mas não apresentar 

nenhum elemento estático ou combo, então esse deve receber somente 5,0 (cinco) pontos, os quais 

correspondem à avaliação de elementos dinâmicos. Os outros juízes devem dar 0,0 (zero) pontos. 

9.4. Se o participante mostrar elementos estáticos e dinâmicos de boa qualidade, mas não apresentar 

nenhum combo, então esse deve ter somente 10,0 (dez) pontos, os quais correspondem à avaliação 

de estáticos e dinâmicos. O juiz de combos deve dar uma nota de 0,0 (zero) pontos. 

9.5. Se o participante mostrar elementos estáticos e combos de boa qualidade, mas não apresentar 

nenhum elemento dinâmico, então esse deve ter somente 10,0 (dez) pontos, os quais correspondem 

à avaliação de estáticos e combos. O juiz de dinâmicos deve dar uma nota de 0,0 (zero) pontos. 

9.6. Se o participante mostrar elementos dinâmicos e combos de boa qualidade, mas não apresentar 

nenhum elemento estático, então esse deve ter somente 10,0 (dez) pontos, os quais correspondem à 

avaliação de elementos dinâmicos e combos. O juiz de estáticos deve dar uma nota de 0,0 (zero) 

pontos. 

9.7. O participante que cometer falta terá descontado de sua nota final 0,5 (meio) ponto por falta. 
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9.8. Falta é quando se cai com uma ou duas mãos, em qualquer aparelho inclusive o solo. Todos os 

outros erros serão considerados “forma ruim de elementos” (bad form) e serão descontadas na 

avalição de seu respectivo juiz. 

9.9. Movimentos repetidos no mesmo aparelho serão pontuados apenas uma vez. 

9.10. Na etapa das batalhas, cada entrada do atleta nos aparelhos será considerada uma 

apresentação distinta. Neste caso, o atleta poderá repetir o mesmo movimento em entradas 

diferentes, porém em combos diferentes (combos iguais nessa etapa não serão pontuados). 

9.11. As variações de um movimento estão liberadas, não contando como movimento repetido. 

9.12. Os juízes atribuirão todas as notas até que o último participante finalize a apresentação. Os 

juízes, durante as apresentações, farão anotações, pontuando cada atleta logo após a passagem. 

 

10. RESULTADO FINAL 

10.1. As notas serão dadas por cada juiz, para cada participante/equipe, em cada rodada. Na fase de 

batalhas o critério de pontuação também será utilizado. 

10.2. No caso de resultados com a mesma nota (soma dos pontos de dois ou mais 

participantes/equipes) os juízes decidem o vencedor observando a nota dos “movimentos estáticos”. 

Posteriormente, será utilizada a nota dos “movimentos dinâmicos acrobáticos”. Logo após, a nota de 

“movimentos dinâmicos de força”. Por fim, a nota de combos/apresentação. Persistindo o empate, 

não haverá desempate na competição, posicionando os atletas na mesma colocação. 

10.3. Os resultados da competição serão publicados nos canais de comunicação da Organização 

para publicidade (colocação e ranking final). 

10.4. Todo atleta tem o direito de recurso contra irregularidades observadas durante a realização da 

competição, devendo o próprio interpor recurso junto à Organização, que deverá ser apresentado 

por escrito, endereçado somente à Organização. 

10.5. As decisões da Organização serão irrevogáveis, não cabendo recurso a nenhum outro órgão 

desportivo ou de justiça comum. 
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11. PREMIAÇÃO 

11.1. Todos os atletas participantes regularmente inscritos em todas as categorias recebem 

Certificado Oficial emitido pela Organização, enviado digitalmente por e-mail após o evento. 

11.2. Premiação geral para todas as categorias: Campeão: troféu de 1º lugar e medalha; Vice-

campeão: troféu de 2º lugar e medalha; 3º lugar: troféu de 3º lugar e medalha. 4º e 5º lugares: 

medalhas de participação. Eventualmente, poderão ser premiados com brindes de patrocinadores. 

11.3. Todos os atletas que fizerem jus às premiações em todas as categorias deverão comparecer ao 

pódio, assim que a cerimônia for iniciada. O atleta que não comparecer ao pódio durante a cerimônia 

de premiação poderá perder o direito aos prêmios, conforme determinação da Organização. 

11.4. Premiação específica – categoria “Masculino Avançado”: Campeão: vaga para a disputa da 

“WSWCF Academy Street Workout World Cup 2019 – Super Final” e R$ 4.000,00 para cobrir 

parcial ou integralmente as despesas de viagem do vencedor da Etapa até a Super Final; Vice-

campeão: vaga para a disputa da “WSWCF Academy Street Workout World Cup 2019 – Super 

Final” e R$ 2.000,00 para cobrir parcial ou integralmente as despesas de viagem do vencedor da 

Etapa até a Super Final; 3º lugar: vaga para a disputa da “WSWCF Academy Street Workout 

World Cup 2019 – Super Final”. 

11.5. O prêmio em dinheiro só poderá ser utilizado para suporte à viagem à Super Final, que será 

oferecida pela Liga Brasil, não sendo o valor correspondente repassado ao atleta. Se a quantia em 

dinheiro não for suficiente para cobrir completamente as despesas de viagem dos vencedores da 

Etapa (passagens aéreas de ida e de volta, vôos complementares, traslados aeroporto – hotel, hotel 

– aeroporto, seguro de viagem, vistos, taxa de participação – entre €20 e €50, hospedagem, 

alimentação e outros), cada vencedor deve adicionar o seu dinheiro pessoal ou de patrocinador 

pessoal à quantia necessária para a viagem, dentro de 15 (quinze) dias, transferindo esse dinheiro 

adicional para o organizador da Etapa Brasil. Se o dinheiro adicional para a viagem não for 

transferido para a conta do organizador dentro do prazo, os mesmos direitos serão transferidos para 

o próximo participante classificado (4º lugar e assim por diante). De acordo com normas da 

Federação Mundial, é expressamente proibido solicitar ao organizador da Etapa a transferência do 

valor do prêmio em dinheiro para um vencedor. Desta forma, o organizador garante que o prêmio do 

vencedor seja usado com o único objetivo de viajar para a Super Final. 
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11.6. A Organização se reserva o direito de incluir ou modificar o formato e valor da premiação, 

ranking ou participação especial, nos casos de necessidade administrativa. 

 

12. A “WORLD CUP SUPER FINAL” 

12.1. A “WSWCF Academy Street Workout World Cup 2019 – Super Final”, no qual 03 (três) 

atletas terão vagas para disputa, será realizada pela WSWCF – World Street Workout & 

Calisthenics Federation (Federação Mundial) e pela Federação de Street Workout de Hong Kong, 

na cidade de Hong Kong, na China, no dia 7 de dezembro de 2019. 

12.2. Os 03 (três) melhores atletas da categoria “Masculino Avançado” na Copa Brasil 2019, obterão 

o direito de participar da Super Final, estando permitidas as participações apenas se assinarem um 

“Contrato de Participação” com a Federação Mundial e confirmarem essa participação/inscrição em 

até 05 (cinco) dias úteis junto à WSWCF. 

12.3. Os participantes que se classificarem para a Super Final devem adiquirir o visto para viajar e 

entrar em Hong Kong, na China, sem o compromisso de estar acompanhado por um responsável. 

Caso o classificado seja menor de 18 anos, este deve ser capaz de viajar com um responsável (com 

maioridade), sem ônus para a Federação Mundial e Organização. Neste caso, o atleta deverá arcar 

também com todos os custos necessários para a viagem de seu acompanhante. 

12.4. A Federação Mundial e a Organização não são responsáveis por qualquer participante 

selecionado que não seja capaz de viajar para a competição mundial. Caso o participante se 

classifique, mas por alguma razão não consiga chegar ao local da competição (visto negado, doença, 

insuficiência de recursos ou outro motivo), a sua participação será anulade e, se possível, a vaga 

será oferecida para o próximo participante classificado e assim por diante. 

12.5. O participante classificado que não viajar para a competição deve reembolsar todos os custos 

da viagem já pagos pela Organização dentro de 30 (trinta) dias, sob a penalidade de ser 

desqualificado das competições nacionais e internacionais por um período de 05 (cinco) anos. 

12.6. O participante classificado, em caso de atraso de transporte, alguma situação grave ou ainda de 

risco, deve ser capaz de retornar pra casa, sem ônus para a Federação Mundial e Organização. 

Para isso, deve ter dinheiro em reserva suficiente, ou uma pessoa, no país de origem, que assuma a 
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responsabilide sem interromper o trabalho dos organizadores das instituições. A Federação Mundial 

e Organização não assumirão responsabilidade nesses casos. 

12.7. A Federação Mundial, a Organização e a Federação de Street Workout de Hong Kong não 

custearão despesa alguma dos participantes e seus responsáveis/acompanhantes durante a 

competição. 

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Os acessos às áreas no interior do Estádio Mineirão serão sinalizados, sendo proibido pular as 

grades que delimitam essas áreas sob qualquer pretexto ou acessar áreas restritas à Organização. 

13.2. Será cobrado um valor social de ingresso (a ser definido) para o acesso de espectadores nos 

dias de evento, além de fomentada e estimulada a doação, voluntária, de 1 kg de alimento não 

perecível e material reciclável para fins de doação a instituições de caridade. 

13.3. Somente poderão participar do evento atletas que não estejam suspensos, ou que não estejam 

cumprindo qualquer tipo de punição impeditiva imposta por Organizaçãos Oficiais de Street Workout 

e Calistenia no Brasil e no Mundo. 

13.4. Em observância ao Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), a Organização disponibilizará aos 

atletas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o desconto de 50% (cinquenta por cento) 

no valor da inscrição. Para o idoso fazer jus ao benefício, será necessário entrar em contato pelo e-

mail liga.brasil.sw@gmail.com, informar os dados pessoais e enviar uma cópia digitalizada do 

documento de identidade com foto (Lei 12.037/09). 

13.5. A Organização reserva-se o direito de incluir no evento atletas especialmente convidados. 

13.6. Todos os participantes, convidados e espectadores do evento deverão se portar de maneira 

compatível ao local do evento, observando as regras dos bons costumes, pautando-se pela civilidade, 

assentada em manifestações de cortesia, respeito e espírito esportivo. 

13.7. Os atletas deverão manter durante todo o tempo uma conduta desportiva; serem responsáveis 

pela sua própria segurança e a segurança de outros; serem responsáveis pela compreensão e pelo 
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cumprimento deste Regulamento Oficial; tratarem a todos com respeito e cortesia; não fazerem uso 

da linguagem vulgar ou de baixo calão; e, em eventual abandono, informar à Organização. 

13.8. Outras dúvidas e/ou informações serão esclarecidas diretamente com a Organização, 

formalmente pelo email liga.brasil.sw@gmail.com. 

13.9. A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar 

este Regulamento Oficial, total ou parcialmente. 

13.10. Ao se inscrever no evento, o atleta assume, automaticamente, o conhecimento de todos os 

termos deste Regulamento Oficial, estando de acordo com todos os itens e anexos 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. 

13.11. As interpretações e casos omissos neste presente Regulamento Oficial serão resolvidos pela 

Organização, de forma soberana, respeitando as regras que regem a modalidade, não cabendo 

recursos a estas decisões. A Organização será convocada durante a competição se houver 

necessidade, e que poderá convocar os atletas participantes e os envolvidos, e outros que assim 

julgar procedente. 

 

BRASIL, MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE, 16 DE MARÇO DE 2019. 

BRENO NUNES | COORDENADOR-GERAL, (31) 97516-7464 

VICTOR BORGES | COORDENAÇÃO ESPORTIVA, (31) 99581-9665 

Boa sorte a todos os atletas. Pratique esporte saudável e disciplinado. 
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ANEXO A 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS 

Eu, ______________________________________________________ (nome completo do pai/mãe 

ou responsável legal), nacionalidade _________________, portador(a) do RG nº ________________, 

órgão expedidor _______, e inscrito(a) no CPF nº ______________________________ autorizo o(a) 

adolescente/filho(a) ___________________________________________________, com _____ anos 

de idade, conforme documento de identidade que porta, de quem sou __________________ (relação 

de parentesco) a participar da competição de street workout denominada WSWCF Academy Street 

Workout World Cup – 2019 (WSWCF Academy – Copa Brasil 2019), estando ciente das previsões 

e responsabilidades do Regulamento Oficial do evento, a se realizar no Estádio Mineirão, em Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, nos dia 20 e 21 de julho de 2019, em companhia de 

__________________________________________________________, com ______ anos de idade, 

portador da carteira de identidade nº. __________________ residente e domiciliado em 

_________________________________________________________________________________  

(endereço do responsável). 

 

Cidade, dia___/mês___/2019 

 

_______________________________________ 

Assinatura do responsável legal 

 

Telefone celular de contato do responsável: (____) _________-_________ 

 

Observação: É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO COM FOTO, NOME COMPLETO E DATA DE 

NASCIMENTO DO MENOR E DO RESPONSÁVEL LEGAL, JUNTO COM ESTA AUTORIZAÇÃO (Será aceita cópia 

autenticada do documento do Responsável Legal). Sem estes documentos, o menor não poderá participar do evento.  
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ANEXO B 

TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 

Este documento deverá ser assinado pelo atleta inscrito, ou seu responsável legal caso menor, no ato 

do credenciamento como pré-requisito para a retirada do kit de participação. 

Eu, _________________________________________________ (nome), RG __________________, 

inscrito na WSWCF Academy Street Workout World Cup – 2019 (WSWCF Academy – Copa 

Brasil 2019), na categoria ______________________________________________, me comprometo 

com o estabelecido no Regulamento Oficial do evento, sobretudo o previsto nos itens 2.10 e 6.3, que 

trata: 

2.10. Ao se inscrever, o participante declara a sua inteira responsabilidade em 

questão de saúde e pela veracidade do atestado médico repassado à 

Organização, estando ciente de suas ações e possíveis consequências, seja ou não 

durante as competições. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a 

realização de testes prévios para a própria segurança do participante. 

2.11. A Organização não se responsabilizará por nenhum acidente, enfermidade 

ou lesão adquirida proveniente da execução dos exercícios e competição, seja 

por culpa ou dolo, ficando o atleta ciente que qualquer ocorrência relacionada à sua 

saúde durante o evento é de sua total responsabilidade, assumindo a inteira 

responsabilidade pelo que possa vir acontecer à sua saúde durante a realização das 

provas. 

Além disso, estou de acordo com os termos abaixo e declaro que: 

• Li e estou de acordo com o Regulamento Oficial do evento; 

• Os dados pessoais que foram fornecidos para efetivar a minha inscrição no evento são de 

minha total responsabilidade e/ou de meu representante legal, devidamente identificado; 

• Participo do evento “WSWCF Academy – Copa Brasil 2019” por livre e espontânea vontade, 

isentando de qualquer responsabilidade os realizadores, organizadores, apoiadores e 

patrocinadores, em meu nome e de meus sucessores; 

• Sou responsável pela decisão de participar da competição, avaliando minha condição física, 

meu desempenho e julgando por si só se devo ou não continuar ao longo da competição; 
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• Estou ciente que podem os coordenadores da competição, segundo recomendação do médico 

responsável pelo evento, me excluir da competição a qualquer momento; 

• Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim 

causados durante a minha participação neste evento; 

• Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos 

de arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a serem auferidas 

com materiais de divulgação, campanhas, informações, licenciamentos, reapresentações, 

transmissão de TV, clipes, jornais, promoções comerciais, fotos, rádio, jornais, revistas, internet 

a qualquer tempo, local ou meio e mídias atualmente disponíveis ou que venham a serem 

implementadas no mercado para este e outros eventos, ou nas ações acima descritas 

realizadas pela Organização e/ou seus parceiros comerciais. 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; 

• Estou ciente que parte das filmagens e fotografias do evento serão feitas por Veículos Aéreos 

não Tripulados (VANT), também chamados de Drones. 

• Sei que não será permitido aos atletas a exposição de mídia de seus patrocinadores por meio 

de cartazes, faixas ou banners nas áreas privativas e na área de competição. A utilização da 

marca de seus patrocinadores só poderá estar presente em seu uniforme de competição; 

• Estou ciente que não será permitido aos atletas e equipes a montagem de tendas, barracas, 

macas ou qualquer tipo de estrutura sem a prévia autorização da organização em quaisquer 

áreas do evento; Sei que o não comparecimento à competição no horário correto acarretará na 

minha automática desclassificação; 

• É de minha total responsabilidade verificar o horário de participação e minha posição na área 

de competição, assim como todos os detalhes de cada etapa do evento. 

• Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automaticamente no banco 

de dados da Organização, autorizando esta, desde já, a enviar para o endereço eletrônico ou 

físico cadastrado, qualquer tipo de correspondência eletrônica ou física para participar de 

qualquer promoção ou ação promocional ou comercial desenvolvida pela mesma e ou por seus 

parceiros; 

• Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, 

assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha 

participação neste evento, antes, durante ou depois do mesmo; 
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• Estou de acordo com o Regulamento Oficial da competição e com minhas responsabilidades 

acima especificadas, em qualquer tempo e ou local, assim como meu representante legal; 

• Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento, ou qualquer área de 

visibilidade no evento voltada ao público, ou meios de divulgação e promoção, nenhum 

material político, promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais 

sem autorização por escrito da Organização; e também, nenhum tipo de material ou objeto 

que ponha em risco a segurança do evento, participantes e/ou das pessoas presentes, 

aceitando ser retirado pela Organização ou autoridades das áreas acima descritas e 

desclassificado da competição; 

• Em caso de participação neste evento, representando prestadores de serviços e/ou qualquer 

mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem 

como, a respeitar as áreas da Organização destinadas às mesmas, e que está vedada minha 

participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que 

interfiram no andamento do evento, e também locais sem autorização por escrito da 

Organização, podendo ser retirado em qualquer tempo; 

• Independentemente de estar presente ou não no ato da inscrição, bem como da retirada de 

meu kit de participação, que fora devidamente celebrada por mim, declaro estar ciente de todo 

o teor do Regulamento Oficial da competição, bem como de meus direitos e obrigações dentro 

do evento, tendo tomado pleno conhecimento das normas e regulamentações; 

• Declaro estar de acordo que, poderei receber da Organização por mera liberalidade e/ou 

cortesia, o direito de escolher o dia e local da entrega de kit de participação e o tamanho de 

camiseta (quando essas opções estiverem disponíveis no processo de inscrição obedecendo 

aos critérios do Regulamento Oficial); 

• Por concordar com os termos deste Regulamento Oficial, caso o atleta tenha objeções sobre o 

evento ou a Organização, ele irá submeter por escrito, apenas à Organização e se absterá de 

postar qualquer opinião negativa sobre organizadores, realizadores, apoiadores e 

patrocinadores em suas redes sociais ou outros canais de comunicação; 

• No caso de postagem negativando organizadores, realizadores, apoiadores e/ou 

patrocinadores, a Organização se reserva o direito de excluí-lo da “WSWCF Academy – 

Copa Brasil 2019” (classificação, resultado, ranking, seleção e aprovação para competições 

internacionais), da participação de qualquer evento realizado e/ou apoiado no território 

brasileiro e internacional no futuro, assim como tem o direito de processar o participante por 

todos os danos causados pela ação; 
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• Além disso, o atleta deve expressar o seu apoio às entidades envolvidas na produção, 

organização e realização da “WSWCF Academy – Copa Brasil 2019”, bem como as suas 

atividades planejadas. As informações distribuídas pelos atletas devem ser como forma de 

traduzir os melhores esforços e objetivos da Federação Mundial e da Organização em 

território nacional e internacional; 

• Estou ciente que, todos os serviços estarão disponíveis somente após o efetivo pagamento da 

inscrição. E que é de responsabilidade do inscrito acompanhar as comunicações enviadas por 

e-mail ao seu endereço eletrônico cadastrado, bem como acessar os canais de comunicação 

do evento para verificar possíveis modificações do Regulamento Oficial, notícias e informações 

sobre a disponibilização dos serviços e/ou cortesias para sua participação no evento. 

 

Cidade, dia___/mês___/2019 

 

_______________________________________ 

Assinatura do atleta (ou responsável legal caso menor) 

 

Telefone celular de contato do atleta ou responsável legal caso menor: (____) _________-_________ 
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ANEXO C 

TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 

 

Eu, _______________________________________________________________ (nome completo), 

portador(a) do RG nº _____________________, órgão expedidor ____________, e inscrito(a) no 

CPF nº _______________________________,  inscrito na competição WSWCF Academy Street 

Workout World Cup – 2019 (WSWCF Academy – Copa Brasil 2019), autorizo o(a) 

_____________________________________________________________________, portador(a) do 

RG nº _____________________, órgão expedidor ____________, e inscrito(a) no CPF nº 

_________________________________ a retirar o kit de participação do seguinte atleta: 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ATLETA 

___________________________________________________________________________ (nome) 

RG: ________________________ 

Categoria: _________________________________________________ 

 

Cidade, dia___/mês___/2019 

 

_______________________________________ 

Assinatura do atleta (ou responsável legal caso menor) 

 

Telefone celular de contato do atleta ou responsável legal caso menor: (____) _________-_________ 


