
 
 

REGULAMENTO PARA GRUPOS E ASSESSORIAS 

 

A. INTRODUÇÃO E DESCONTOS  
 
A temporada 2022 do XTERRA Brazil Tour começa em março, em Mariana, Minas Gerais.  
 
Teremos um circuito com 10 etapas e cada uma com sua devida importância e particularidade, 
além da diversão e dos desafios proporcionados por cada modalidade.  
 

Para GRUPOS e ASSESSORIAS, os descontos são progressivos para todos os atletas inscritos 
por uma assessoria esportiva ou grupo, e continuam ativos de acordo com o número de 
pessoas. 

 
• Entre 15 e 30 inscrições em uma etapa = 10% de desconto em qualquer modalidade (1 

cupom válido para 2º, 3º e 4º lote);  

• Entre 30 e 50 inscrições em uma etapa = 15% de desconto em qualquer modalidade (1 
cupom válido a partir do 3º lote). 

B. POLÍTICA DE CORTESIA 
 

1. Todas os atletas da assessoria esportiva ou grupo devem fazer a inscrição com o 
cupom para usufruírem do desconto e ter a cortesia.   

2. Os cupons terão um prazo de 10 dias para serem utilizados a partir da data do envio, 
após esse período eles irão expirar.  

 
3. A cada 20 inscrições confirmadas utilizando o código fornecido, a assessoria terá 

direito a 1 (uma) cortesia. Esta cortesia é viabilizada ao término de todas as inscrições 
solicitadas através de um cupom de 100% de desconto que será enviado pelo 
responsável por atender ao grupo/assessoria. A cortesia só terá validade para a 
mesma etapa de utilização do referido cupom.  
Todas as provas do XTERRA têm vagas limitadas, podendo assim esgotar.  
 

4. Caso o responsável pela assessoria esportiva ou grupo realize a inscrição dos atletas, 
deverá durante o processo de compra, incluir os dados do participante. 
 



5. Os cupons de assessoria não incluem a compra de itens extras. Estes itens serão 
adquiridos sem desconto.  
 
 

C. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
É dever do responsável pela assessoria ter ciência das regras de cada prova que se inscreve, 
assim como do presente regulamento.  
 
O responsável pela assessoria afirma que está a par e que se submete às regras descritas.  
Também é dever do treinado/responsável pela assessoria informar o nome de sua assessoria 
ou grupo no ato da inscrição, no campo virtual “equipe”.  
OBS: O responsável pelo grupo/assessoria deverá fazer uma solicitação da quantidade de 
vagas que deseja informando também a etapa. 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 o código com a porcentagem correspondente ao 
número de vagas, com validade de 10 dias.  
 
Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (21) 9 8242-4991 de segunda a 

sexta-feira das 10h às 18h.  


