REGULAMENTO PARA GRUPOS E ASSESSORIAS ESPORTIVAS – RANKING
2018
A. INTRODUÇÃO
A temporada 2018 do XTERRA Brazil Tour começa em março, em Costa Verde, no Rio de
Janeiro. Serão 10 etapas, cada uma com suas particularidades e desafios em várias
modalidades. Os descontos progressivos para todos os atletas inscritos por uma
assessoria esportiva aumentaram. O ranking específico para as assessorias continua
valendo e resultando em premiações exclusivas.

B. MODALIDADES
As modalidades abaixo contam pontos para o ranking XTERRA:
• XTERRA Triathlon / XTERRA Duathlon/ Short XTERRA;
• XTERRA Endurance;
• XTERRA Half Trail/ Night Run;
• XTERRA Short Trail/ Night Run;
• XTERRA Swim Challenge (1,5km e 3km);
• XTERRA MTB Cup(Pro e Sport) / Enduro;

C. PONTUAÇÃO
• XTERRA Triathlon / XTERRA Duathlon/ Short XTERRA: 3 pontos por atleta;
• XTERRA Endurance: 2 pontos por atleta;
• XTERRA Half Trail/ Night Run: 1 ponto por atleta;
• XTERRA Short Trail/ Night Run: 1 ponto por atleta;
• XTERRA Swim Challenge (1,5 e 3 km): 1 ponto por atleta;
• XTERRA MTB Cup (Pro e Sport) / Enduro: 3 pontos por atleta
Atenção: Apenas serão contabilizados na pontuação os atletas que efetivamente
largarem em cada uma das provas.

D. PREMIAÇÃO DO RANKING

O ranking anual para as assessorias esportivas funcionará da seguinte forma: as três
assessorias que tiverem o melhor desempenho, ou seja, maior pontuação pelo mix de
modalidades, ganharão:
•

1° lugar – Troféu + 20 camisas, 30 cupons de 20% de desconto e 5 inscrições
cortesia em 2019 (na modalidade com mais inscritos);

•

2° lugar – Troféu + 10 camisas e 20 cupons de 20% de desconto;

•

3° lugar – Troféu + 10 cupons de 20% de desconto;

E. PREMIAÇÕES PARALELAS
Além dos descontos oferecidos pela organização do XTERRA, os grupos concorrerão à
uma premiação especial. A assessoria esportiva que conseguir mais competidores até o
XTERRA Camp Ouro Preto (inclusive), em junho, ganhará 5 cortesias (na modalidade que
tiver mais inscrições) para quaisquer edições, a partir do mês de agosto.
Importante: serão contabilizados apenas os alunos que largarem efetivamente em cada
uma as provas.

E. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É dever do atleta ter ciência do regulamento de cada prova que se inscreve, assim como
do presente regulamento, que trata das questões relativas ao ranking. Inscrevendo-se
em uma prova do circuito, o atleta automaticamente afirma que está ciente e que se
submeterá às regras descritas. É dever da organização prezar pelo pleno cumprimento
dos regulamentos, promovendo competições saudáveis e íntegras. A organização se
posiciona com total soberania para tomar decisões em casos excepcionais,
comprometendo-se com a transparência em qualquer situação.

