
 
 
 
 

 
 

 
 

CONDIÇÕES de PARTICIPAÇÃO e REGULAMENTO 
Do AZORES FITNESS FESTIVAL by XFITTEST 

 
Documento actualizado em 12/05/2022 

 

ATENÇÃO: 
Para uma melhor organização pessoal, leia este documento. 

 
 

O Regulamento é um documento orientador 
de todo o evento. 

 
 
 

 
1) DATA: 1, 2 e 3 de Outubro de 2022 

 
2) LOCAL: Ponta Delgada, S.Miguel, Açores 

 
3) FORMATO DA PROVA: Individual (Feminino e Masculino); Equipas (Duplas mistas, duplas femininas 

e duplas masculinas) – mínimo 2 elementos e máximo 3 elementos. 

4) CATEGORIAS: Não existem categorias nesta edição. 

 

5) ESCALÕES: A organização atribuirá prémios (a definir) e respectiva classificação aos seguintes 

escalões de idade APENAS NO FORMATO DE PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL: 

 

< 40 anos (nascidos depois 01/10/1982): Atletas de idade inferior a 40 anos à data do evento. 

A partir dos 16 anos. Atletas com 16 e 17 anos só se podem inscrever com autorização do 

encarregado de educação. O documento será enviado juntamente com o email de confirmação de 

inscrição e deverá ser devolvido devidamente preenchido e assinado, juntamente com cópia do 

cartão de cidadão do encarregado de educação. Não existe idade máxima para participação neste 

escalão. 

 

>= 40 anos (nascidos até 01/10/1982 - inclusive): Atletas de idade igual ou superior a 40 anos. 

 



 
 

 

No desenrolar do evento, sempre que possível e caso o numero de participantes assim o justifique, 

a organização procurará juntar nos mesmo heats/ondas/vagas os participantes do mesmo escalão 

de idade. Se por alguma razão, logística ou outra, que a organização considere justificativa, tal não 

seja possível, então os elementos serão organizados nos heats/ondas/vagas pela respectiva 

“classificação geral”, sem considerar a idade do participante. 

 

No caso do formato EQUIPAS não existem escalões de idade nesta edição. 

 

 

6) VAGAS: 

Individual Masculino: vagas ilimitadas a 40 pessoas (independentemente do escalão de idade) 

 

Individual Feminino: vagas limitadas a 40 pessoas (independente do escalão de idade) 

Equipas Masculinas, Femininas e Mistas: vagas limitadas a 150 equipas independentemente da 

tipologia (mínimo 300 participantes e máximo 450) 

 

7) VALORES DE INSCRIÇÃO: 

 

a) Formato Individual 

A inscrição terá duas fases: 

 

➔ 1ª FASE: 40€ de 12/05/2022 até 31/07/2022 
➔ 2ª FASE: 65€ de 01/08/2022 até 23/09/2022 
 

b) Formato Equipa 

A inscrição terá duas fases: 

 

➔ 1ª FASE: 80€ de 12/05/2022 até 31/07/2022 (valor por equipa independentemente do 
numero de elementos) 

➔ 2ª FASE: 125€ de 01/08/2022 até 23/09/2022 (valor por equipa independentemente do 
numero de elementos 

 
 
 



 
 

 
FAQ’s 
 
● ONDE FAÇO A INSCRIÇÃO? 

Através do endereço: https://tryazores.pt/eventos/azores-fitness-festival-by-xfittest/ 
Também através do site: www.xfittest.pt   

 
 

● COMO SEI SE ESTOU INSCRITO? 
Após preenchimento do formulário de inscrição, respectivo pagamento (multibanco ou VISA / 
Mastercard) e recepção de email de confirmação do pagamento. Receberá um email que confirma 
a inscrição. 

 
● COMO FAÇO O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO ONLINE? 

O formulário de inscrição permite o pagamento diretamente através de multibanco ou cartão de 
crédito. 

  
● EXISTE UMA IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA PARTICIPAR NO EVENTO? 

Sim. A idade mínima é de 16 anos e não existe idade máxima. 
 

● O QUE FAZER EM CASO DE DIFICULDADE TÉCNICA AQUANDO DA INSCRIÇÃO? 
Contacte-nos pelo email xfittest@upstream-portugal.pt ou pelo telemóvel 934273702 
(organização). 

  
● AS INSCRIÇÕES PODEM SER TRANSMISSÍVEIS? 

 Não. 
 

● AS INSCRIÇÕES PODEM SER DEVOLVIDAS? 
 Não.  
 

● O QUE NECESSITO PARA O CHECK-IN NO PRIMEIRO DIA? 
 Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade ou Passaporte (documento de identificação com 
fotografia) 
 

● POSSO ESTACIONAR NO RECINTO DA PROVA? 
Sim. 

 
● EXISTIRÁ ASSISTÊNCIA MÉDICA/PRIMEIROS SOCORROS NO EVENTO? 

Sim. Existirá uma equipa de primeiros socorros permanente alocada ao evento. 
 
● TENHO SEGURO NA PROVA? 

Sim. A organização contratualiza os seguros obrigatórios por lei para a realização deste tipo de 
eventos. O prémio do seguro está incluído no valor da inscrição.  
 

https://tryazores.pt/eventos/azores-fitness-festival-by-xfittest/
http://www.xfittest.pt/


 
 

 
 

● É PERMITIDA A ENTRADA DE PÚBLICO? 
Sim, é permitido público em área reservada e marcada no próprio local. A entrada é gratuita. 

 
 

● EXISTEM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NO LOCAL DO EVENTO? 
Sim, para homens e senhoras, com duches. 

 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

1. A competição: 
➢ Não existirão cortes na classificação ao longo dos dias de competição. 
 

2. Duplas: 
➢ Número de atletas por equipa: mínimo 2, máximo 3. 
Para as duplas femininas e masculinas todos os atletas têm de ser do mesmo género, F/F/F ou 

M/M/M. 
Para as duplas mistas são aceites as seguintes combinações: M/F, M/F/F, M/F/M.  
 
No caso das equipas de 3 elementos, para cada WOD/evento/desafio a equipa escolhe quais os 2 
elementos que irão fazer o WOD/evento desafio. No caso das duplas mistas, têm de participar 
obrigatoriamente, por WOD/evento/desafio um homem e uma mulher.  
Não pode haver troca de elementos dentro do mesmo WOD/evento/desafio ou em 

WODs/eventos/desafios que tenham parte A e B. 
 

3. Equipamento: 
➢ Não são permitidos: 
i. Wrist Straps; 
ii. Camisas/Fatos de Força (Powerlifting); 
iii. Knees Wraps (Powerlifting). 
 
Todos os acessórios cujo objetivo seja oferecer vantagem competitiva na execução dos exercícios 
devem ser autorizados pela organização. 
 
Para cada WOD/evento/desafio o head judge e a organização determinarão se é ou não permitido 
ou motivo de desqualificação no caso de não ser referido neste regulamento. 

 
4. Resultados: 
➢ Cada individual e equipa serão ajuizados por, pelo menos, um juiz designado pela organização; 
➢ O resultado de um desafio/evento/wod será entregue pelo juiz ao secretariado para posterior 
validação;  
➢ A decisão do juiz é soberana pelo que deve ser respeitada por todos os atletas; 



 
 

 
➢ É responsabilidade dos atletas confirmarem o resultado no final do desafio/evento/WOD e pelo 
menos um dos elementos assinar a folha do desafio/evento/WOD. Se declinar este direito, o Head 
Judge assumirá este papel; 
➢ As classificações afixadas serão provisórias e passíveis de serem corrigidas; 
 
  

5. Protestos 
➢ No caso do/a atleta/dupla não concordar com o resultado definido e/ou conduta de 
atleta/equipa/juiz, poderá ser realizado um protesto aos responsáveis da organização. Esse 
protesto terá o custo de 40€, sendo devolvido caso o atleta tenha razão no protesto apresentado. 

 
6. Tabela classificativa: 
➢ A tabela classificativa será dividida de acordo com os desafios realizados e a classificação geral, 
para cada categoria. Será publicada a classificação do desafio e geral com a maior brevidade após a 
realização dos desafios. Assim como a classificação por grupos de idade definidos. 

 
7. Prémios: 
➢ Para os dois formatos (individual e equipas) e para os grupos de idade na categoria individual, a 
organização divulgará e atribuirá prémios de diversa ordem. 

 
8. Conduta do atleta e outros: 
➢ A organização reserva-se ao direito de alterar o horário das provas; 
➢ Número mínimo de participantes é de 200, no entanto por razões que ultrapassem a organização, 

esta reserva-se ao direito de adiar suspender ou cancelar antecipadamente o evento. 
Caso não se verifique o número mínimo de equipas, será dada a opção às duplas de participar 
noutra data ou o valor das inscrições e/ou pacote será devolvido; 

➢ Na eventualidade de mau tempo (evento outdoor) ou outro motivo de força maior, existirá um 
primeiro adiamento da prova para uma hora oportuna a definir na altura. Caso essas condições se 
mantenham, então não existirá um segundo adiamento e o valor das inscrições será devolvido; 

➢ Todos os atletas deverão realizar a inscrição na prova até às datas limite estipuladas; 
➢ Nos três dias da prova, todos os atletas deverão comparecer no secretariado para confirmar a sua 

presença na prova, em hora a definir; 
➢ Todos os atletas deverão comparecer aos briefings de prova (horários e locais a designar); 
➢ Na Fase Final da prova, as duplas serão chamadas, junto à zona de lounge, para competir; no caso 

da equipa não comparecer quando chamada, esta não poderá realizar o desafio, de igual forma no 
formato individual; 

➢ Mau comportamento (insulto e/ou agressão a outro atleta, juiz e/ou voluntário) levará à 
desqualificação do atleta ou equipa; 

➢ A utilização de material não permitido levará à desqualificação do atleta ou equipa; 
➢ Todos os atletas deverão mostrar uma boa conduta desportiva, cumprindo com as regras e 

standards de movimento dos desafios e respeito por todos os membros da organização e atletas. 
 
 



 
 

 
9. Organizador: 

➢ TRY AZORES UNIPESSOAL, LDA 
● Head Office 

Startup Angra 

Rua do Marquês nº14 

9700-117 Angra do Heroísmo, AÇORES - PORTUGAL 

 

www.xfittest.pt 

www.tryazores.pt  

www.upstream-portugal.pt 

www.tryportugal.com 

 

http://www.xfittest.pt/
http://www.tryazores.pt/
http://www.upstream-portugal.pt/
http://www.tryportugal.com/

