
REGULAMENTO GERAL ALIADOS STREET RACE – CORRIDA 
DE OBSTÁCULOS 
 
  
1 INFORMAÇÕES GERAIS  
 
1.1 A Aliados Street Race - Corrida de Obstáculos é um circuito de corrida com 
obstáculos que podem ser naturais, construídos ou psicológicos baseados nos 
mais diversos desafios de treinamentos militarizados.  
1.2 A Aliados Street Race possui categorias diferentes baseadas em terrenos, 
distância, quantidade de obstáculos.  
1.3 A Aliados Street Race é organizada pela Aliados Crossfit. 
1.4 Para a etapa que será realizada em 15/12/2019 a Aliados Street Race 
fornecerá para cada atleta ponto de hidratação, reposição com fruta e eventuais 
brindes de patrocinadores.  
 
2 INSTRUÇÕES GERAIS  
 
2.1 A Aliados Street Race tem número máximo de participantes e suas largadas 
acontecem em ondas com intervalos programados sendo que a Primeira Bateria é 
destinada aos atletas de Elite e as demais Diversão.  
2.2 O atleta escolhe sua categoria no ato de sua inscrição, dentro das oferecidas 
pela organização.  
2.3 O Atleta deverá estar presente no local da largada no horário de sua bateria 
com pelo menos meia hora de antecedência.  
2.4 Atletas que compareceram atrasados e perderem sua bateria, deverão se 
dirigir a organização da prova no dia para solicitar a participação em uma bateria 
de outro horário, quando houver a possibilidade.  
 
3 REGRAS GERAIS  
 
3.1 O Atleta deve observar sempre todas as instruções para a realização da prova 
e as orientações sobre segurança sempre no início de cada etapa, bem como 
estar de acordo com todas as exigências e regras desse regulamento e 
informações extras divulgadas pelo site oficial e os canais de comunicação oficiais, 
e-mail, redes sociais e mensagens.  
3.2 Por ser uma corrida de obstáculos, seus participantes tem que transpor esses 
obstáculos por toda a prova, a não transposição acarreta o pagamento de 
punições com acréscimo de tempo ou até sua desclassificação quando nenhumas 
das opções forem cumpridas.  
3.3 Os Staffs de cada base tem a função de fiscalizar o pagamento de punições e 
as transposições dos obstáculos.  
3.4 Na Bateria Elite as regras são mais rígidas e no geral os atletas devem passar 
todos os obstáculos, caso não consiga e, desde que seja observado que foi 
efetivada a tentativa de realizar o obstáculo, ele poderá pagar as punições e 
prosseguir na prova, qualquer outra condição ele será desclassificado.  
3.5 Em todos os obstáculos o fair play é permitido entre os atletas e nas categorias 
DIVERSÃO os staffs podem auxiliar nos obstáculos que se fizerem necessário.  
3.6 Os tempos de prova de cada atleta são medidos através de seu número de 
controle, ou através de chip eletrônico. Os resultados são divididos em elite e 
Diversão, com premiações em cada etapa na bateria elite conforme avisos.  



3.7 A Corrida termina quando o atleta realizar todos os obstáculos e chegar ao 
final, ou por tempo limite de realização da prova. 
3.9 Os obstáculos podem ser interrompidos a qualquer hora pela organização da 
Prova, se achar necessário.  
3.9 Somente Atletas inscritos podem participar da prova.  
  
 
 
 
4 CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO  
 
4.1 O Atleta tem ciência que uma corrida de obstáculos oferece diversos riscos ao 
participante. A sua participação na Aliados Street Race é de responsabilidade 
exclusiva do atleta que ao realizar sua inscrição assume que está apto a participar 
da prova, que tem aptidão física e psicológica para participar e se manter na prova.   
4.2 A Organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos 
competidores, despesas médicas em casos de internações ou lesões geradas pela 
participação da prova. Em todas as etapas são disponibilizadas serviços de 
ambulâncias para atendimento emergencial dos atletas e/ou para remoção destes 
aos hospitais da rede pública de saúde.  
4.3 Os Atletas ou seus acompanhantes poderão decidir pela remoção ou 
transferência para hospitais próximos do evento, eximindo-se, então, a 
Organizadora de qualquer responsabilidade ou reembolso pelas despesas 
decorrentes deste atendimento médico.  
 
5 ESTRUTURA DE APOIO DA PROVA  
 
5.1 Em todas as etapas, são disponibilizados banheiros para os atletas.  
5.2 Serão disponibilizados guarda-volumes para depósito de bens, eximindo a 
organização do evento da responsabilidade dos bens entregues no guarda-
volumes.  
5.3 Os bens devem caber dentro da sacola plástica fornecida pela Organização, ao 
final da prova o guarda-volumes será desativado.  
 
6 INSCRIÇÃO, VALORES E PARTICIPAÇÃO  
 
6.1 Os valores de inscrição da Aliados Street Race estarão descritos em tempo 
real na página oficial da prova, www.aliadoscrossfit.com.br, sendo o valor final e 
valores finais de cada lote, definidos pela organização de acordo com a quantidade 
de vagas disponíveis para cada lote, bem como eventuais promoções 
extraordinárias.  
6.2 Estão aptos a participar da Aliados Street Race, competidores que realizarem 
as inscrições dentro dos prazos informados e estarem de acordo com todas as 
exigências contidas nesse regulamento.  
6.3 Na retirada do Kit o atleta deverá assinar o Termo de Responsabilidade.  
6.4 Atletas que obtém descontos especiais tais como militares, devem no ato da 
retirada de kits apresentar os documentos necessários de comprovação.  
6.5 No ato da inscrição o Atleta escolhe sua categoria, não sendo possível a 
alteração posterior da mesma.  
6.6 As inscrições online seguem o padrão de compras, com e-mail de confirmação 
que só tem validade após a confirmação do pagamento, em caso de boleto 
bancário não pago dentro do prazo, a compra poderá ser cancelada.  



6.7 O atleta pode adquirir kits especiais ou produtos adicionais juntamente com a 
inscrição, pagando pelos itens adicionais referentes aos mesmos.  
6.8 Para as inscrições online, uma valor é cobrado que garante não só a 
segurança e conveniência de transação realizada pelo usuário, mas também 
remunera os serviços das empresas responsáveis pelo: controle de confirmação e 
autenticação de pagamento online junto a instituições financeiras, sistema de 
segurança da informação, já que são armazenadas informações pessoais e 
utilizadas informações criptografadas de cartão de crédito dos clientes, disparo de 
e-mail de confirmação do pedido de compra da inscrição, disparo de e-mail de 
confirmação da venda ou reprovação de inscrição do pagamento, custo de banda 
de acesso à internet.  
6.9 Caso o atleta não queira arcar com o custo do serviço de inscrição online, ele 
poderá realizar a inscrição pessoalmente na sede da organização da Corrida.  
6.10 Os atletas concordam que o e-mail fornecido será o meio de comunicação 
utilizado pela empresa organizadora para repassar informações e atualizações 
referentes à corrida.  
6.11 A inscrição é pessoal e intransferível, responsabilizando-se o atleta pela 
veracidade das informações inseridas sob as penalidades da lei, no caso do atleta 
que ceder sua inscrição para outro atleta sem conhecimento da organização, este 
será responsável por qualquer acidente ou dano que aquele venha sofrer.  
6.12 Caso haja fraude comprovada na inscrição, os atletas envolvidos serão 
desclassificados da corrida, ficarão proibidos de participar de outras edições de 
corridas organizadas pela mesma empresa, poderão ainda incorrer das sanções 
previstas neste regulamento e responderão por crime de falsidade ideológica e/ou 
documental perante as autoridades competentes.  
6.13 Não haverá inscrições gratuitas ou cortesias, ressalvadas as hipóteses 
excepcionais e temporárias de inscrições acertadas pela organização.  
 
7 INSCRIÇÃO DE IDOSOS E OUTROS BENEFICIÁRIOS  
 
7.1 O idoso ou outros beneficiários, para fazer jus ao benefício de 50% (cinquenta 
por cento) de desconto no valor da inscrição, deverá entrar em contato com a 
Central de Atendimento ao Atleta por e-mail, informar os dados requisitados e 
enviar os documentos probatórios para o endereço 
aliados@aliadoscrossfit.com.br.com.br. Em ato contínuo, será enviado um cupom 
de desconto, pessoal e intransferível, para que o idoso efetive sua inscrição na 
Aliados Street Race.  
7.2 O benefício previsto neste Capítulo não será cumulativo com quaisquer outras 
promoções, convênios, produtos e, também, não se aplicará ao valor dos serviços 
ou produtos adicionais eventualmente oferecidos pela Organizadora ou 
patrocinadores em conformidade com o art.1, § 1º, Lei nº 12.933, de 26 de 
dezembro de 2013.  
7.3 Caso os atletas beneficiários de algum desconto definidos por lei queiram 
adquirir kit especiais ou produtos deverão pagar pelo(s) produto(s) selecionado(s), 
de maneira que o desconto incidirá apenas sobre o valor correspondente à 
inscrição na corrida.  
7.4 No caso de ser identificada inscrição fraudulenta, com a finalidade de uso por 
terceiros dos benefícios descritos neste Capítulo, o(a) competidor(a) ficará 
impossibilitado de participar em futuras edições de eventos esportivos realizados 
pela Organizadora, autorizará que seja emitido um boleto bancário referente à 
diferença dos valores devidos pela inscrição e sujeitar-se-á às responsabilidades 
penais cabíveis.  



 
8 CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO  
 
8.1 A quantia paga pela inscrição não será devolvida, caso o atleta comunique a 
sua desistência da compra (serviço) fora do prazo previsto no ART 49 do CDC, 
para todos os efeitos a contagem do prazo de 07 dias inicia-se da efetivação do 
pagamento e não da data prevista para ocorrer a prova.  
8.2 Em casos de devolução o valor devolvido será o valor total da inscrição sem o 
valor da taxa de comodidade.  
 
9 ENTREGA DE KIT E EVENTUAIS ITENS  
 
9.1 A entrega de kit de participação acontecerá nos dias que antecedem a prova, 
em local e horários a ser informado pelo site oficial, redes sociais e e-mail de 
cadastro.  
9.2 Para retirada do kit o atleta deverá apresentar documento de identificação e 
confirmação de pagamento.  
9.3 A retirada por terceiros, pode ser efetuada mediante autorização por escrito do 
atleta e entrega do termo assinado.  
9.4 O atleta que não retirar o kit de participação na data e horário estipulado pela 
organização, terá um prazo de 7 dias para retirar o kit pessoalmente na sede da 
organização.  
9.5 O atleta deve conferir todos os itens do kit na sua retirada, não serão aceitas 
reclamações posteriores.  
 
10 ALTERAÇÃO, SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DA ALIADOS STREET 
RACE  
 
10.1 Poderá ocorrer alteração da data da prova, seja para antecipar ou postergar a 
data inicialmente informada.  
10.2 As alterações serão comunicadas via e-mail e canais oficiais da prova.  
10.3 Na hipótese de alteração da data da prova o atleta tem 07 dias contados a 
partir do envio do e-mail para solicitar a devolução do valor pago pela inscrição, o 
atleta será reembolsado em até 60 dias, a ausência de manifestação do atleta 
dentro deste prazo importará em concordância com a nova data.  
10.4 A Organizadora, primando pela segurança e incolumidade física dos atletas, 
poderá determinar a suspensão da corrida, iniciada ou em vias de iniciar, por 
questões de segurança pública, vandalismo e q ou motivos de força maior. No 
caso de suspensão da prova, por quaisquer destes motivos, a corrida será 
considerada realizada e não haverá designação de nova data para realização de 
corrida suspensa.  
10.5 Os atletas ficam cientes que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os 
riscos e danos da eventual suspensão da prova (iniciadas ou em vias de iniciar) 
por questões de segurança pública e demais itens constantes, não gerando 
responsabilidade pela organizadora e não haverá devolução do valor da inscrição 
aos competidores.  
10.6 Reserva-se a Organização o direito de cancelar a Corrida por seu exclusivo 
critério ou por determinação do poder público. A Corrida declarada cancelada não 
será realizada em outra data. Essa decisão será divulgada no site oficial e 
comunicada por e-mail.  



10.7 Na hipótese de cancelamento o valor de inscrição menos a taxa de 
comodidade será devolvido aos atletas, observando-se prazos e regras para tais 
devoluções.  
 
11 DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS  
Os atletas ao participar da Aliados Street Race, estarão incondicionalmente 
aceitando e concordando em ceder os direitos de utilização de sua imagem para a 
Organizadora, patrocinadores e os parceiros comerciais, autorizando que sua 
imagem e voz sejam divulgados através de fotos, clips, filmes ou vídeos em rádio, 
jornais, revistas, sites e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para 
uso informativo, promocional ou publicitário, sem que tais ações acarretem ônus à 
Organização e aos patrocinadores, renunciando o recebimento de qualquer renda 
que vier a ser auferida com tais direitos em qualquer tempo.  
 
12 DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
12.1 Os protestos e reclamações relativos ao resultado final da Corrida deverão 
ser feitos por escrito e no prazo máximo de 07 dias após a divulgação oficial para o 
endereço de e-mail aliados@aliadoscrossfit.com.br.  
12.2 Não haverá reembolso, por parte da Organizadora, patrocinadores e 
parceiros, de nenhum valor correspondente a danos aos equipamentos e/ou 
acessórios utilizados pelos competidores na Corrida, independentemente de qual 
for o motivo, tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que 
porventura os competidores ou terceiros venham a sofrer durante a participação na 
Corrida.  
12.3 Os custos de transporte, hospedagem, alimentação, treinamentos, seguros ou 
quaisquer outras despesas necessárias para a participação do(a) competidor(a), 
antes, durante e depois da corrida serão de responsabilidade exclusiva do(a) 
competidor(a), inclusive nas hipóteses de alteração da data da Corrida, suspensão 
ou cancelamento da Corrida.  
12.4 A Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos 
ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, 
disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.  
12.5 As dúvidas ou solicitações de informações técnicas deverão ser 
encaminhadas para o endereço de e-mail aliados@aliadoscrossfit.com.br para que 
sejam registradas e respondidas à contento.  
12.6 A Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades da 
Corrida, alterar ou revogar este Regulamento, total ou parcialmente, informando as 
mudanças no site oficial da Corrida.  


