REGULAMENTO
1. CATEGORIAS e CHECK IN
1.1 O Wod Experience 2017 será um campeonato de equipes (trio) com as categorias: SCALE,
INTERMEDIÁRIO e RX. Sendo, essas equipes, separadas por gênero masculino e feminino.
1.2 Todos os atletas devem fazer o check-in do evento no dia 20 de abril de 2017, obedecendo aos horários
que serão divulgados no site do evento, conforme a categoria em que se enquadra.
1.3 O check-in somente poderá ser realizado mediante apresentação do protocolo de inscrição e
documento pessoal original com foto. Fica permitido somente um representante realizar o cadastramento
para toda a equipe desde que esteja de posse dos documentos com foto e atestado médico de todos os
atletas do trio.
1.4 O local e horário do check-in será divulgado no cronograma do evento, disponibilizado no site
www.wodexperience.com.br
2. PARTICIPANTES
2.1 Durante a primeira prova do primeiro dia de competição TODOS os atletas deverão usar a camiseta
oficial do evento, sob pena de perder 100% da pontuação adquirida na primeira prova.
2.2 Não é necessário ser afiliado à Crossfit HQ ou representar uma academia afiliada para se inscrever no
Wod Experience. Não é necessário que os três integrantes da equipe inscrita sejam da mesma academia.
2.3 Caso algum atleta inscrito se machuque ou por outro motivo não possa comparecer à competição, ele
poderá ser substituído por outro somente até o dia do check-in do evento.
2.4 A idade mínima para um atleta participar desta competição é de 13 anos. O atleta menor de 18 anos
deve estar acompanhado de seu representante legal, portanto devida autorização impressa e assinada.
2.5 Todos os atletas serão obrigados a entregar, no check-in do evento seu atestado médico que lhe
garante estar apto a realizar atividades físicas de alta intensidade, sem restrições. Caso o atleta não traga
o seu atestado, a organização do evento disponibilizará atendimento médico privado no local e o mesmo
poderá realizar uma consulta médica antes de realizar seu check-in. Os custos serão de responsabilidade
do atleta.
2.6 Cada equipe deverá estar no local de competição pelo menos 30 minutos antes de sua primeira prova.

2.7 As equipes poderão acessar a ÁREA DE AQUECIMENTO somente 20 minutos antes de sua bateria e
deverão estar posicionados na ÁREA DE ESPERA dos atletas 10 minutos antes do início de sua bateria. A
equipe que não estiver posicionada ,na área de espera, no tempo previsto pela organização do evento será
automaticamente eliminada do WOD da bateria ao qual não se apresentou no tempo .
2.8 É de responsabilidade dos atletas, terem o conhecimento de cada prova, seus detalhes e executá-la de
acordo com os padrões apresentados no congresso técnico.
2.9 Cada equipe será devidamente identificada com um número em braços e/ou pernas, que por sua vez
devem estar sempre visíveis, sem rasura ou alterações.
3. INSCRIÇÕES
3.1 O atleta concorda com todos os itens presentes neste regulamento e assume total responsabilidade por
sua participação no evento.
3.2 As inscrições serão abertas às 13h do dia 20 de fevereiro de 2017 e podem ser feitas até o dia 12 de
Abril de 2017 ou até o limite de vagas de cada categoria. A organização também poderá, a qualquer
momento e sem aviso prévio, suspender ou prorrogar prazos, assim como aumentar ou diminuir o limite de
inscrições.
3.3 As inscrições serão realizadas pelo site do evento: www.wodexperience.com.br
3.4 O atleta é inteiramente responsável pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição.
Em caso de fraude, o atleta e sua equipe poderão ser desclassificados da prova e o mesmo sofrerá todas
as sanções legais previstas.
3.5 Depois de realizada a inscrição não haverá a devolução de valores pagos.
4. CREDENCIAMENTO
4.1 Algumas áreas serão exclusivas dos atletas, imprensa, organização e convidados. O acesso a essas
áreas somente é permitido após credenciamento pela organização do evento.
4.2 Não será permitido aos atletas exposição de mídia de seus patrocinadores nas áreas privativas e na
área de competição.
4.3 Todos aqueles que forem cadastrados como imprensa se comprometem a ceder à organização do
evento suas imagens e direitos relacionados às mesmas

5. RECURSOS / PENALIZAÇÕES / CRONOMETRAGEM
5.1 A equipe poderá fazer recurso, por escrito, referente somente ao resultado de sua equipe.
5.2 Não serão aceitos recursos ,solicitando revisão de pontos, caso uma equipe sinta-se prejudicada por
uma equipe adversária; salvo em situação onde o equipamento da equipe adversária, ou algum tipo de
obstrução, interfira no resultado final da equipe requerente.
5.3 Serão aceitos recursos por video da equipe requerente, desde que o mesmo não seja para validação
de TEMPO, e sim somente revisão de movimentos.
5.4 A equipe que não permanecer em sua ÁREA DE LARGADA, ou invadir a área de outra equipe será
penalizada em 5 segundos no tempo final da bateria em que cometeu a infração.
5.5 A largada das baterias será feita de forma estacionária, atrás de linha demarcada pela organização do
evento, através de sinal sonoro de 3 segundos. A equipe que avançar a linha demarcada (falsa largada),
antes do término do sinal sonoro, será penalizada em 10 segundos no tempo final da bateria em que
cometeu a infração.
5.6 A equipe que solicitar explicações sobre o WOD ao Judge de sua raia, e bateria, serão penalizados em
15 segundos no tempo final da bateria em que cometeu a infração.
5.7 A equipe que interferir/bloquear o progresso da equipe adversária será penalizada em 20 segundos no
tempo final da bateria em que cometeu a infração.
5.8 Qualquer agressão física ou moral por parte do atleta a algum membro da Organização ou atleta, e/ou
utilização de meios ilícitos para obter vantagem perante outros competidores ou que comprometam a
organização da prova será punida com a desclassificação geral de toda a equipe do atleta infrator.
5.9 A Organização é soberana para decidir sobre situações não previstas neste regulamento. As dúvidas
decorrentes da aplicação ou interpretação do Regulamento da prova serão analisadas e decididas por um
Júri de Competição.
5.10 Todos os recurso devevrão ser entregues ao HEAD JUDGE, após o término da bateria, fora da área
de competição.
5.11 A cronometragem do evento poderá ser feita através de Sistema de Photo Finish, Cronometragem por
chip (transponder) ou manualmente.

5.12 O tempo official na súmula de resultado seguirá seguinte ordem de importância
- Cronometro do Judge de raia
- Cronometro do Head Judge
- Timer do evento (referência para Judges e Atleta)
6. PREMIAÇÃO
6.1 Serão premiados do 1º ao 3º lugar da categoria RX. No total serão distribuídos mais de 12 mil reais em
prêmios.
6.2 As colocações de cada categoria serão definidas pela regra de pontuação do evento.
6.3 As equipes que ocuparem do 1º ao 3º lugar deverão comparecer ao pódio, assim que a cerimônia de
premiação for iniciada. O time que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação, poderá
perder o direito aos prêmios.
6.4 A organização se reserva o direito de incluir qualquer outro tipo de premiação, ranking ou participação
especial.
6.5 Os resultados oficiais poderão ser acompanhados em tempo real no site oficial do evento.
7. REGRAS GERAIS
7.1 No ato da inscrição no evento, o atleta assume a veracidade dos dados informados e concorda com o
regulamentado da competição, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor do seu
estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, seguros e quaisquer
outras despesas de qualquer natureza.
7.2 Os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da prova, pois a
organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos. O atleta deverá também assinar no ato do
check-in o termo de responsabilidade sobre seu estado de saúde.
7.3 O atleta 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. A organização pode,
segundo orientação da equipe médica responsável pelo evento, excluir o participante a qualquer momento
caso sua saúde e integridade física estejam sendo colocada em risco.

7.4 O atleta contará com seguro de acidentes pessoais que cobrirá todo e qualquer evento que aconteça
na arena de jogos. A cobertura não se estende aos períodos do dia ou da noite que não contemplem o
cronograma da competição.
7.5 Para emergências, teremos o serviço de atendimento médico e segurança no evento, que será
garantida pelos órgãos competentes e empresas privadas.
7.6 Se necessário, será disponibilizado um serviço de UTI móvel para remoção. O atendimento médico
propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado na rede conveniada da
seguradora do evento ou rede pública de saúde. O atleta ou seu responsável também poderão optar por
outro sistema de atendimento, eximindo a organização de qualquer responsabilidade.
7.7 A organização do Wod Experience tem o direito de suspender o evento por qualquer motivo que
ponha em risco a segurança dos participantes, staffs, membros da organização e público.
7.8 A Organização do evento, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a suspensão da
prova, iniciada ou não, por questões de segurança dos atletas, segurança pública, vandalismo e/ou
motivos de força maior. Sendo suspensa a prova, por qualquer um destes motivos, esta será considerada
realizada e não haverá designação de nova prova.
7.9 Em caso de cancelamento do evento por motivos de citados no item acima, não haverá reembolso ou
ressarcimento de valores aos atletas inscritos.
7.10 Os(as) atletas ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos os riscos e danos da
eventual suspensão do evento (iniciado ou não) por questões de segurança pública, força maior ou
fenômeno da natureza, não gerando qualquer responsabilidade para a Comissão Organizadora;
7.11 O evento irá ocorrer independente das condições climáticas do dia. Poderão ocorrer mudanças das
provas do evento devido a estas condições. A organização do evento pode comunicar uma mudança de
prova até 30 minutos antes do horário previsto pra ela
7.12 A organização do evento reserva-se o direito de incluir no evento equipes ou atletas especialmente
convidados.
7.13 Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos os
direitos de utilização de sua imagem para a organizadora do evento, seus patrocinadores, apoiadores e
parceiros.

7.14 Ao participar deste evento, os atletas aceitam e concordam 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 à
organização, abdicando do 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 da organização.
8. FINAL
8.1 Para qualquer dúvida ou esclarecimento, envie um email para contato@wodexperience.com.br
8.2 Quaisquer conflito ou omissões deste regulamento serão dirimidas pelo Head Coach e Head Jugde
do evento.
8.3 O atleta assume, automaticamente, o conhecimento de todos os termos deste regulamento ao se
inscrever na competição.
8.4 Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente regulamento.

