REGULAMENTO

-

BATALHA DO MURPH

Campeonato modalidade time cap, com bateria única e 10 horas para
concluir 12 rounds do benchmarking MURPH (1 mile run, 100 pull
ups, 200 push ups, 300 air squats e 1 mile run)

TIMES DE 12 ATLETAS, CONFIGURAÇÃO MINÍMA, 10 HOMENS E 02 MULHERES

CATEGORIAS: INICIANTE / AVANÇADO

Equipe com 12 atletas (mínimo de 02 mulheres).
O capitão da equipe será o responsável pela assinatura da súmula e por poder esclarecer
qualquer dúvida com os árbitros e dirigentes da competição.
Será obrigatória a apresentação de um documento com foto, entrega do atestado médico
e termo de responsabilidade no momento da retirada do kit dos atletas.
INSCRIÇÃO

Inscrições e pagamento somente pelo site, www.cearagames.com.br.
Atletas de Boxes afiliados a Crossfit.inc e/ou atletas de Crossfit independentes.
As inscrições serão abertas no dia 08 de outubro de 2018 e encerradas no dia 20 de
novembro de 2018, limitadas a 35 equipes.
O responsável pela equipe deverá preencher o formulário de inscrição com link
disponível no site www.cearagames.com.br e efetuar devidamente o pagamento da
inscrição que será de:
CATEGORIA AVANÇADO: R$ 2299,00 por equipe no 1º lote, R$ 2528,00 por equipe
no 2º lote e R$ 2780,00 por equipe no 3º lote.
CATEGORIA INICIANTE: R$ 1925,00 por equipe no 1º lote, R$ 2118,00 por equipe
no 2º lote e R$ 2329,00 por equipe no 3º lote.
Todos os pagamentos serão pelo link disponível no site www.cearagames.com.br.
PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, 14/12/2018:
Mini briefing LIVE no instagram da cearagames: 15:00
Entrega dos kits aos atletas (16:00 as 20:00) – local divulgado no site até o dia 02/12/18.

Sábado, 15/12/2018
Marcação dos atletas (06:45 às 07:00)
Briefing para os atletas (07:00 às 07:20) presencial no Hotel Porto D’Aldeia
Aquecimento (07:20 às 07:50)
Evento a partir de 08:00
BATERIA ÚNICA – TIME CAP: 10 HORAS

TABELA DE PONTUAÇÃO

A pontuação da competição será de forma crescente, onde o primeiro time colocado
ganha 1 ponto e assim sucessivamente aos demais de 1 em 1 ponto crescente de acordo
com a classificação em cada prova. A classificação geral será o somatório das
pontuações de todas as provas e vencerá a competição a equipe com menor número de
pontos ganhos.
Critério de desempate: Será considerado o tempo de término do 1º round do MURPH
para cada equipe, em caso de empate ao final do 12º round, a equipe com menor tempo
de realização do 1º MURPH vence!
POSIÇÃO
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
30º

PONTUAÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30

PREMIAÇÃO

Serão premiados com produtos ou valores fornecidos pelos patrocinadores, os primeiros
colocados de cada categoria, definidos pelas regras de pontuação do evento, no valor
total de R$ 12400,00 (doze mil e quatrocentos reais) a ser dividido, R$ 10000,00 (dez
mil reais) para a categoria AVANÇADO e R$ 2400,00 para a categoria INICIANTE.
Os times que ocuparem os 1º lugares deverão comparecer ao pódio, assim que a
cerimônia de premiação for iniciada. O time que não comparecer ao pódio durante a
cerimônia de premiação, perderá o direito aos prêmios destinados.
À organização é reservado o direito de incluir qualquer outro tipo de premiação, sorteio,
ranking ou participação especial.
Os resultados oficiais poderão ser acompanhados em tempo real no site oficial do
evento (www.cearagames.com.br).
CREDENCIAMENTO

Algumas áreas serão exclusivas dos atletas, imprensa, organização e convidados. O
acesso a essas áreas somente é permitido após credenciamento pela organização do
evento. Não será permitido aos atletas exposição de mídia de seus patrocinadores por
meio de cartazes, faixas ou banners nas áreas privativas e na área de competição.
TODOS os atletas deverão usar a camiseta oficial do evento sob pena de perder
100% da pontuação adquirida nas provas e a premiação pela colocação no evento
conforme abaixo:

1. Do início da competição até à quarta hora de evento e no último Murph da
equipe, ou seja, os Murphs números 10, 11 e 12.
2. Do início da competição até à quarta hora de evento e na última Hora do
TIME CAP de 10 Horas.
Em respeito aos patrocinadores do evento, é vedado exposição de concorrentes durante
a realização de todo o campeonato, inclusive em vestimentas dos atletas na arena.

REGRAS GERAIS

A organização do evento tem liberdade para alterar quaisquer que sejam as normas do
evento, sendo elas normas de provas ou de valores até a data do mesmo.
O atleta concorda com todos os itens presentes neste regulamento e assume total
responsabilidade por sua participação no evento.
As inscrições da BATALHA DO MURPH serão iniciadas dia 08 de OUTUBRO de
2018 e podem ser realizadas até o dia 20 de NOVEMBRO de 2018 às 23h, somente
pelo site oficial www.cearagames.com.br. A organização também poderá, a qualquer
momento e sem aviso prévio, suspender ou prorrogar prazos, assim como aumentar ou
diminuir o limite de inscrições.
O atleta que não entregar o Termo de Responsabilidade (disponível no site oficial a
partir de 15/11/2018) devidamente assinado e atestado médico válido, de até 30 dias, no
dia do recebimento do Kit, será desclassificado e sua equipe deverá substitui-lo até o
prazo final para entrega dos kits, ou competirá desfalcada desse(s) atleta(s).
Em caso de necessidade de troca de um dos integrantes da dupla inscrita, a
administração somente aceitará tal mudança até o prazo final para entrega dos kits aos
atletas.
O atleta é totalmente responsável pela veracidade das informações fornecidas na
inscrição e em todos os outros documentos que venham a ser solicitados ao mesmo.
Em caso de qualquer não conformidade, o atleta será desclassificado do evento e o
mesmo sofrerá as sanções legais previstas.
Depois de efetivado o pagamento, não será feita a devolução de valores pagos.
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, salvo decisão da equipe socorrista no local. A organização pode, segundo
orientação da equipe socorrista responsável pelo evento, excluir o participante a
qualquer momento caso sua saúde e/ou integridade física esteja sendo colocada em
risco.
Para emergências, teremos o serviço de atendimento socorrista e segurança no evento,
que será garantida pelos órgãos competentes e empresa privada.
Cabe à organização do evento o direito de suspender o mesmo por qualquer motivo que
ponha em risco a segurança dos participantes, staff, membros da organização e público.
À organização do evento reserva-se o direito de incluir equipes ou atletas especialmente
convidados.
Todos os participantes do evento, atletas, staff, organizadores e público em geral,
autorizam a utilização de sua imagem para a empresa realizadora do evento. Entenda-se
como utilização de imagem, toda divulgação através de fotos, filmes, rádio, jornais,

revistas, televisão, internet ou qualquer outro meio de comunicação, seja para usos
informativos, promocionais ou publicitários relativos ao evento, 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 ao evento têm o direito exclusivamente reservado aos
organizadores.
Qualquer contestação sobre o resultado final de cada prova deverá ser feita ao Head
Judge do evento, devendo disponibilizar vídeo da prova questionada, será analisado
todos os movimentos da prova, inclusive os validados pelo juiz, caso o head judge
conteste o REP ou NO REP do judge no vídeo, o resultado será modificado somando e
subtraindo REPs dos exercícios realizados.
Todos os atletas são responsáveis pela correta execução dos movimentos básicos do
murph e os Juizes serão responsáveis por validar o movimento, desrespeito ao Juiz por
invalidar movimentos mal executados serão passíveis de punição de 10 segundos sem
poder executar qualquer movimento nesse momento.
Ao final de cada Murph, todos os 04 (quatros) atletas deverão ser trocados por outros 04
(quatro) atletas da mesma equipe.
O participante com idade entre 14 e 18 anos deve entregar junto com o seu atestado
médico o termo de responsabilidade assinado pelo pai ou responsável legal.
É vetada a participação de atleta com idade inferior a 14 anos.
O valor da inscrição é destinado ao custeio da estrutura organizacional do evento. Tais
como: arena de competição com equipamentos adequados para realização de todas as
provas, área de aquecimento dos atletas, judges, atendimento emergencial de socorrista.
É obrigação do atleta ter conhecimento técnico e condicionamento físico para realização
de cada prova de acordo com os standards aqui estabelecidos bem como os detalhes
apresentados nos briefing e realizá-la de acordo com as regras determinadas pela
organização do evento, não havendo adaptação de nenhum exercício.
O atleta será devidamente identificado com um número em braços e/ ou pernas, sempre
visíveis, sem rasura ou alterações.
A partir do inicio da competição, NÃO será permitida a substituição de nenhum atleta
por qualquer motivo que seja.

FINAL

Para
qualquer
dúvida
ou
esclarecimento,
envie
um
e-mail
para
contato@cearagames.com.br.
Qualquer conflito ou omissão deste regulamento será dirimido pelos organizadores do
evento.
O atleta aceita, automaticamente, o conhecimento de todos os termos deste regulamento
ao se inscrever no evento.

