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1. COMPETIÇÃO E CATEGORIAS 
 

1.1. O Guerreiros Games 2 é uma competição 100% (cem por cento) online que será disputada entre 19 
de novembro de 2020 a 17 de novembro de 2020. A organização reserva o direito de determinar e 
alterar caso necessário tanto as etapas quanto a data da competição caso aconteça algum 
imprevisto.  

 
1.2. O Guerreiros Games 2 será disputado nas seguintes categorias: 

 
1.2.1. Iniciante Feminino; 

 
1.2.2. Scaled Feminino; 

 
1.2.3. RX Feminino; 

 

1.2.4. Iniciante Masculino; 
 

1.2.5. Scale Masculino; 
 
1.2.6. RX Masculino. 

 
1.3. Todos os participantes deverão se inscrever para o evento dentro do período 13 de outubro de 2020 

a 18 de novembro de 2020, conforme especificação no site www.guerreiros.99wods.online.  
 

1.4. A dinâmica da competição é simples e segue os seguintes passos: 
 

1.4.1. A inscrição será feita pelo site da competição com os dados pessoais do participante. 
 

1.4.2. O participante efetuará o pagamento da sua inscrição e escolherá se quer receber seu kit em 
sua casa, arcando com o custo do frete de R$ 20,00 (vinte reais), ou se prefere retirá-lo no seu 
box/academia, arcando com o custo do frete de R$ 5,00 (cinco reais). 

 
1.4.3. Os desafios serão lançados todas as quintas-feiras durante o período do campeonato e o atleta 

terá até a terça-feira seguinte ao para validar sua prova, conforme informações seguintes. 
 

1.4.4. O participante irá filmar do seu celular o treino, seguindo todas as diretrizes que serão postadas 
no vídeo de explicação do desafio. 

 

1.4.5. Posteriormente a isso, o mesmo fará o upload do vídeo no Youtube, como vídeo não listado, e 
compartilhará o link do desafio pelo chat do site, conforme vídeo de instruções postado no site 
do campeonato www.guerreiros.99wods.online, para avalição pela equipe técnica do Guerreiros 
Games 2. 

 
1.4.6. Essa dinâmica seguirá por 4 (quatro) semanas consecutivas. 

 
1.4.7. A pontuação parcial e total será divulgada no site do evento www.guerreiros.99wods.online. 

 
1.4.8. Ao final de cada semana, o ranking parcial será divulgado no Instagram da 99 Wods e no site 

do evento www.guerreiros.99wods.online. O ranking final seguirá as mesmas diretrizes. 
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2. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Para a participação do campeonato, não é obrigatório que seu coach ou box/academia tenha 
realizado o cadastro com a equipe do Guerreiros Games 2, porém, se os mesmos estiverem inscritos 
deveram ser citados no momento do cadastro para que haja o repasse por parte da Guerreiros 
Games 2.  

 

2.2. Qualquer alteração de dados do cadastro do participante poderá ser solicitada em até 7 (sete) dias 
após o início do campeonato e mesma deverá ser solicitada pelo próprio portador da inscrição 
através do e-mail contato@99wods.online e serão atendidas em até 2 (dois) dias úteis.  

 
2.3. A idade mínima para atleta participar dessas competições é de 15 (quinze) anos, com exceção de 

alguns casos especiais com a devida autorização de um maior responsável legal, e liberados pela 
organização do evento. 

 
 

3. REGRAS GERAIS 
 

3.1. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção apresentada no sistema 
online, o participante aceita todos os termos do mesmo e assume total responsabilidade por sua 
participação no campeonato Guerreiros Games 2. 

 
3.2. As inscrições para o Guerreiros Games 2 iniciam com 5 (cinco) semanas antes da data do evento e 

irão até 1 (um) dia antes do lançamento do primeiro desafio. 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. 

 

3.3. As inscrições somente serão realizadas pela internet através do site, não havendo outros postos de 
inscrição. 

 

3.4. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. 
Caso haja fraude comprovada, o participante poderá ser desclassificado do campeonato e o mesmo 
responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental. 

 

3.5. Todos os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da 
prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos. 

 

3.6. O participante é responsável pela decisão de competir, avaliando sua condição física e seu 
desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição. 

 

3.7. Todos os participantes do evento, organizadores e público em geral, cedem todos os direitos de 
utilização de sua imagem para a 99wods, seus patrocinadores, apoiadores e organização da prova. 

 

3.8. 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 meio 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. 
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3.9. O valor da inscrição não será devolvido caso o participante desista de algum desafio ou mesmo do 
campeonato inteiro. 

 

3.10. As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas para o e-mail contato@99wods.online 
para que seja registrada e respondida a contento. 

 
3.11. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão técnica e/ou pelos 

organizadores de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 
 

3.12. Ao se inscrever neste evento, o participante 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. 
 

 
 

4. ENTREGA DE KITS 
 

4.1. A entrega dos kits do campeonato Guerreiros Games acontecerá em até 30 (trinta) dias após a 
finalização das inscrições. 
 

4.2. Não serão entregues kits do atleta antes do início do campeonato. 
 

4.3. O kit do atleta será composto por uma camiseta ou regata oficial do campeonato, uma medalha de 
participação e uma máscara facial (opcional no ato de inscrição). 

 

4.4. Não haverá trocas de camisetas e medalhas do evento, salvo defeitos de fabricação. 
 

4.5. No momento da retirada do kit do atleta no box/academia, o mesmo deverá conferir o kit. 
 

4.6. Qualquer divergência no kit deverá ser informada em até 7 (sete) dias após o recebimento do kit, 
pelo e-mail contato@99wods.online. 
 
 

5. PARTICIPAÇÃO 
 

5.1. Os participantes deverão validar seu desafio até a terça-feira subsequente ao anúncio do mesmo. 
Os desafios serão divulgados sempre às quintas-feiras. 

 
5.2. É obrigação de cada participante ter o conhecimento de cada desafio e cumprir com cada regra e 

sequência de movimentos em sua totalidade. 
 

5.3. A execução do desafio pelo participante é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de 
terceiros. 

 
 

6. PREMIAÇÃO 
 

6.1. Os 3 (três) primeiros colocados em todas categorias receberão kits de ganhadores, de acordo com 
a posição e publicação no site www.guerreiros.99wods.online. Não haverá premiação em dinheiro 
para nenhuma categoria. 
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6.2. As 3 (três) primeiras posições de cada modalidade serão definidas pela regra de pontuação por 
colocação. 

 

6.3. 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 (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) 
colocados. 

 
7.2. O primeiro critério de desempate utilizado será o resultado do último desafio, se os dois atletas 

permanecerem empatados será aplicado o segundo critério de desempate. 
 

7.3. O segundo critério de desempate será o melhor resultado no penúltimo desafio, se os dois atletas 
permanecerem empatados será aplicado o terceiro critério de desempate. 

 
7.4. O terceiro critério de desempate será a data de postagem do último desafio, a vantagem estará com 

o vídeo enviado primeiro. 
 

7.5. Em caso de empate no terceiro critério de desempate os participantes permanecerão empatados e 
dividirão o pódio. 


