
 

 

REGULAMENTO PARA GRUPOS E ASSESSORIAS ESPORTIVAS 

RANKING 2020 

 

A. INTRODUÇÃO E DESCONTOS 
A temporada 2020 do XTERRA Brazil Tour começa em abril, em Costa Verde, no Rio de 

janeiro. Serão 6 etapas já confirmadas podendo chegar a 9 (mais 3 etapas ainda sendo 

negociadas), cada uma com sua devida importância e particularidade, além da 

diversão e dos desafios proporcionados por cada modalidade. Os descontos 

progressivos para todos os atletas inscritos por uma assessoria esportiva ou grupo 

continuam ativos de acordo com o número de pessoas.  

 

Entre 10 e 14 inscrições em uma etapa = 20% de desconto em qualquer modalidade; 

Entre 15 e 24 inscrições em uma etapa = 25% de desconto em qualquer modalidade; 

Entre 25 e 39 inscrições em uma etapa = 30% de desconto em qualquer modalidade; 

Acima de 40 inscrições em uma etapa = 35% de desconto em qualquer modalidade; 

 

Política de cortesia: a cada 10 inscrições confirmadas utilizando o código fornecido 

será disponibilizada uma cortesia. Esta cortesia é viabilizada através de um link que 

será enviado pelo responsável por atender ao grupo/assessoria. A cortesia só terá 

validade para a mesma etapa de utilização do referido cupom. 

 

 

B. MODALIDADES 
As modalidades abaixo contam pontos para o ranking de assessorias XTERRA: 

 

• Triathlon / Duathlon / Aquathlon; 

• Endurance; 

• Trail 5K, Trail 10K e Trail 21K; 

• Swim Challenge 1,5K e 3K; 

• MTB Cup Sport / MTB Cup Pro / MTB Cup Stage Race; 

 

 

C. PONTUAÇÃO 

•  Trail 5K e Trail 10K – 1 ponto por atleta;  



 

• Trail 21K – 2 pontos por atleta; 

 

• Swim Challenge 1,5K – 2 pontos por atleta; 

 

• Swim Challenge 3K - 3 pontos por atleta; 

 

• MTB Cup Sport e MTB Cup Pro – 3 pontos por atleta; 

 

• Triathlon / Duathlon/ Aquathlon – 5 pontos por atleta; 

 

• Endurance – 7 pontos por atleta; 

 

• MTB Stage Race – 7 pontos por atleta; 

 

Atenção: serão contabilizadas apenas as pontuações de atletas que efetivamente largarem 

em suas respectivas provas. A conclusão do percurso, ou não, não irá interferir na 

pontuação. 

 

D. PREMIAÇÃO DO RANKING 
O ranking anual para grupos e assessorias esportivas funcionará da seguinte forma: as 

três assessorias ou grupos que tiverem o melhor desempenho, ou seja, maior 

pontuação pelo mix de modalidades, ganharão: 
 

 

• 1° lugar – Troféu + 20 camisas personalizadas + 7 cortesias em 2021 (na 

modalidade com mais inscritos em 2020); 

 

• 2° lugar – Troféu + 10 camisas personalizadas + 3 cortesias em 2021 (na 

modalidade com mais inscritos em 2020); 

 

• 3° lugar – Troféu + 5 utilizações de um cupom de 40% de desconto (na 

modalidade com mais inscritos em 2020, podendo ser utilizado em 

qualquer etapa de 2021, não sendo obrigatoriamente na mesma); 

 

OBS: A premiação poderá ter também a integração dos kits ouro, prata e bronze, que serão 

fornecidos por possíveis parceiros. Caso sejam estabelecidos, os brindes serão divulgados 

previamente em nossas redes sociais e site oficial. 

 

 

E. RECLAMAÇÕES 



Protestos para correção da pontuação geral de alguma assessoria ou grupo em alguma 

etapa só serão aceitos em até 3 (três) dias após a publicação da classificação atualizada 

no site oficial do evento.  

 
Protestos para correção da pontuação em virtude de infração de regras só serão 

aceitos em até 3 (três) dias após a publicação da classificação atualizada no site oficial 

do evento.  

 

Todo protesto deverá ser realizado através do e-mail ou atendimento@xterrabrazil.com.br  

 

 

F. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É dever do atleta ter ciência das regras de cada prova que se inscreve, assim como do 

presente regulamento, que trata de questões relativas ao ranking de assessorias 

esportivas e grupos. Inscrevendo-se em uma prova do circuito, o atleta 

automaticamente afirma que está a par e que se submete às regras descritas. Também 

é dever do atleta informar o nome de sua assessoria ou grupo no ato da inscrição, no 

campo virtual “equipe”. Atletas que não tiverem informado a equipe antes da largada 

de cada prova não irão somar pontos para sua assessoria ou grupo. 

 

É dever da organização prezar pelo pleno cumprimento dos regulamentos, 

promovendo competições saudáveis e íntegras. A organização se compromete a 

atualizar a classificação do ranking de assessorias esportivas em até 5 (cinco) dias úteis 

após a finalização total de cada etapa (horário de fechamento do XTERRA Village no 

último dia de evento). A organização se posiciona com total soberania para tomar 

decisões em casos excepcionais, comprometendo-se com a transparência em qualquer 

situação.  

 

OBS: na loja virtual, o atleta irá fazer uma solicitação de quantidade de vagas para a 

assessoria ou seu grupo/equipe. Essa solicitação será analisada pelo setor 

responsável e aprovada mediante estudo do histórico presencial nos outros eventos. 

Após a solicitação ser aprovada, o atleta receberá um e-mail de confirmação e o 

desconto acontecerá automaticamente no carrinho no momento da compra. É 

importante o atleta se atentar que somente o responsável pela assessoria poderá 

realizar as inscrições no cadastro. 

 

 

 

mailto:atendimento@xterrabrazil.com.br

