
REGULAMENTO CROSSBOX GAMES 2022  

 

1. COMPETIÇÃO E CATEGORIAS  

1.1: O CrossBox Games é um torneio de CrossTraining realizado pela CrossBox 

Franchising juntamente com as unidades franqueadas. A organização reserva o 

direito de determinar e alterar caso necessário a data da competição caso 

aconteça algum imprevisto, como por exemplo, mas não limitado a restrições 

devido a pandemias, número insuficiente de inscritos ou qualquer outro motivo 

que faça jus a alteração de data, local, ou até mesmo o cancelamento do torneio. 

1.2: O torneio será disputado nas seguintes categorias:  

• QUARTETO FEMININO SCALE; 

• QUARTETO MASCULINO SCALE; 

• DUPLA FEMININA AMADOR; 

• DUPLA MASCULINA AMADOR; 

• RX INDIVIDUAL FEMININO; 

• RX INDIVIDUAL MASCULINO; 

1.3: Todos os atletas deverão se apresentar para o evento na data e horário 

especificado no site (www.crossboxbrasil.com/crossboxgames) que estará 

disponível na semana do evento. Essa informação também será postada no 

Instagram (https://www.instagram.com/crossbox.games). 

 

2. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

2.1: As inscrições serão todas feitas através do site da CrossBox Brasil dentro 

da página do CrossBox Games 2022 

(www.crossboxbrasil.com/crossboxgames). As vagas serão preenchidas por 

ordem de inscrição. 

 2.2: O número mínimo para que uma categoria aconteça é de 4 equipes. Caso 

alguma categoria tenha menos de 4 equipes inscritas, o organizador reserva o 

direito de remanejar as inscrições para outra categoria de mais próximo nível. 

2.3: O prazo para alteração de algum dado de um dos participantes é de 7 dias 

antes do início do torneio. Qualquer alteração de participante ou categoria deverá 

ser feita pelo próprio portador da inscrição através dos contatos dos 

organizadores do evento. 
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2.4: Poderão participar do CrossBox Games 2022 alunos de outros box, porém 

obrigatoriamente será necessário que 50% da equipe seja composta por aluno(s) 

ativo(s) da rede CrossBox por pelo menos 1 mês. 

 

3. REGRAS GERAIS 

3.1: No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção 

apresentada no sistema online, o participante está aceitando todos os termos do 

mesmo e assumindo total responsabilidade por sua participação no CrossBox 

Games de acordo com o “Termo de Isenção de Responsabilidade, Cessão de 

Direitos de Imagem”, que é parte integral da inscrição e deverá também ser 

entregue devidamente preenchido e assinado por cada participante no dia do 

evento. 

3.2: As inscrições somente serão realizadas pela internet através do site não 

havendo outros postos de inscrição e custarão: 

• LOTE 1: R$160,00 POR ATLETA; 

• LOTE 2: R$170,00 POR ATLETA; 

• LOTE 3: R$180,00 POR ATLETA; 

3.3: Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações 

fornecidas na ficha de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta poderá 

ser desclassificado da prova e o mesmo atleta responderá por crime de falsidade 

ideológica e/ou documental. 

3.4: As inscrições não são canceláveis e o valor da inscrição não será devolvido 

caso o participante desista de alguma prova ou mesmo de participar do evento, 

independente do motivo ou prazo de antecedência ao evento. 

3.5: Caso o inscrito não possa participar de uma determinada edição para qual 

está inscrito poderá transferir sua inscrição para outra pessoa, mesmo que isso 

acarrete uma necessidade de alteração de categoria. 

 

4. ENTREGA DE KITS 

4.1: A entrega dos kits atleta do CrossBox Games acontecerá no dia do evento 

no local do evento em horário especificado na página dedicada do evento e/ou 

via email. O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado perderá 

o direito ao mesmo. 

4.2: Não serão entregues kits após o evento. 



4.3: O kit de competição será composto por uma camiseta oficial do evento e 

qualquer outro item ou brinde fornecido pelos patrocinadores do evento. 

4.4: O kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação 

do protocolo de inscrição e documento original com foto dos atletas inscritos. 

4.5: No momento da retirada do kit o atleta deverá conferir os dados. 

4.7: Não serão aceitas reclamações após a retirada do kit. 

 

5. PARTICIPAÇÃO 

5.1: Os atletas/equipes deverão assistir ao Briefing Online que será 

disponibilizado no Youtube da CrossBox TV, alguns casos o Briefing poderá ser 

presencial. 

5.2: É obrigação de cada atleta/equipe ter o conhecimento de cada prova e 

cumprir com cada regra e sequência de movimentos em sua totalidade. 

5.3: A participação do atleta/equipe 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. 

5.4: No Instagram (https://www.instagram.com/crossbox.games) encontram-se 

as Recomendações de Cargas e Habilidades para cada categoria de 

competição. Essas informações são apenas recomendações e os movimentos, 

exercícios e cargas propostas podem diferenciar dos listados no site. 

5.5: Todas provas estão sujeitas a alterações por questões técnicas, 

disponibilidade de equipamentos, segurança, competitividade ou qualquer outro 

motivo que a organização entenda como necessária. 

5.6: Ao se inscrever para o CrossBox Games o participante aceita que as provas 

poderão mudar antes ou até mesmo no dia do evento caso necessário. 

 

6. PREMIAÇÃO  

6.1: Os 3 (três) primeiros colocados em todas categorias receberão troféus.  

6.2: Teremos premiação em dinheiro para as seguintes categorias:  

• RX 1° LUGAR: 300,00; 

• AMADOR 1° LUGAR: TOP BRINDE DOS PATROCINADORES; 

• SCALED 1° LUGAR: TOP BRINDE DOS PATROCINADORES;  
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6.3: As 3 (três) primeiras posições de cada modalidade serão definidas pela 

regra de pontuação por colocação.  

6.4: Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim 

que a cerimônia de premiação iniciar. O atleta que não comparecer ao pódio 

durante a cerimônia de premiação, poderá perder o direito aos prêmios, 

conforme determinação da organização da prova.  

6.5: A organização se reserva ao direito de incluir qualquer outro tipo de 

premiação, ranking ou participação especial.  

 

7. DESEMPATE  

7.1: Somente serão feitos desempates para posições de pódio (1o, 2o e 3o 

Lugar).  

7.2: Em caso de empate o 1o (Primeiro) critério de desempate utilizado será o 

resultado da Prova Final. Neste caso, se dois times estiverem empatados com a 

mesma pontuação após a Prova Final, o time que obteve o melhor resultado na 

Prova Final ganha o desempate. 

7.3: Caso as equipes tenham empatado na Prova Final, o 2o (Segundo) critério 

de desempate será o Melhor Resultado em confronto direto. Para isso será 

utilizado o melhor resultado obtido por cada equipe na primeira prova.  

7.4: Em caso de empate no confronto direto com o Melhor Resultado o 3o 

(Terceiro) critério de desempate será o Pior Resultado em confronto direto. Para 

isso será utilizado o pior resultado obtido por cada equipe em todas as provas.  

7.5: Em caso de empate no 3o (Terceiro) critério de desempate as equipes 

permanecerão empatadas e dividirão o pódio.  

 

8. REGRAS GERAIS  

8.1: Ao participar do CrossBox Games, 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.  



8.2: 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.  

8.3: 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 excluir o participante 

a qualquer momento caso determine risco iminente ao participante e/ou outros 

atletas.  

8.4: Em caso de emergência, o atleta ou seu (sua) acompanhante responsável 

deverá decidir sobre o sistema de atendimento, eximindo a organização de 

qualquer responsabilidade, desde a remoção, transferência até seu atendimento 

médico.  

8.5: A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no 

guarda volumes e por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura 

os atletas venham a sofrer durante a participação do evento.  

8.6: 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 porventura os atletas 

participantes venham a sofrer durante a participação neste evento.  

8.7: A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 

sinalização para orientação dos participantes. 

8.8: A organização do CrossBox Games poderá suspender o evento por qualquer 

motivo que ponha em risco a segurança dos participantes, bem como atos 

públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.  

8.9: Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público 

cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a CrossBox, seus 

patrocinadores, apoiadores e organização da prova.  

8.10: Ao participar deste evento, o atleta aceita e concorda, 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  

9.1: As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas para o whatsapp: 

(49) 999264879 para que seja registrada e respondida a contento.  

9.2: 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.  

9.3: Ao se inscrever neste evento, 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. 


