
REGULAMENTO 1RM GAMES

1. 1RM GAMES
a. Os 1RM Games foram criados com o objetivo de celebrar o espirito competitivo

entre atletas de todos os níveis, criando uma atmosfera festiva que une e entusiasma
todos os adeptos de fitness.

b. Os 1RM Games não têm fase de qualificação. É garantida a participação de todos os
inscritos no dia da final em (pelo menos) três provas.

2. REGRAS GERAIS
a. Para participar nos 1RM Games, todo o atleta deve concordar com todas as regras

do Regulamento Interno, incluindo, sem limitação, a Premissa da Assunção de Riscos
e Utilização das Imagens para Publicidade e que todas as decisões tomadas pela
organização dos 1RM Games, as quais, são definitivas em relação a todos os aspetos.

b. Fotografias e vídeos do evento: é permitido o uso de máquinas fotográficas e de filmar
não profissionais no evento, apenas para uso pessoal.

c. Todos os atletas concordam competir sob uma boa conduta desportiva.
d. Qualquer violação da conduta desportiva que pressuponha desrespeito para com algum

membro da organização, juiz, atleta, espectador e patrocinador, será desqualificado e/ou
expulso do evento.

e. Quaisquer ações que impeçam outro atleta de ter uma oportunidade justa de competição
(e.g., alteração do equipamento, recusa do cumprimento de instruções) ou que interfira
com a comunicação entre o juiz e o atleta (e.g., aparelhos sonoros externos, buzinas, etc.),
ou que de forma geral seja prejudicial ao evento, não são permitidas.

f. É da responsabilidade dos atletas apresentarem identificação válida sempre que solicitada.
g. Toda a informação fornecida, quer na inscrição ou durante o decorrer da competição terá

que ser completamente verdadeira. Qualquer falta de integridade, ou qualquer ação que
evidencie uma intenção de tirar vantagem desonestamente resultará em desqualificação.

h. O Diretor dos 1RM Games tem autoridade absoluta sobre qualquer decisão final, incluindo,
sem limitação, a desqualificação de atletas, remoção de espectadores e exclusão de
qualquer participante no evento.

i. A organização reserva-se no direito de alterar o local de realização da prova e demais
variáveis, preservando a qualidade do evento, de modo a atender às necessidades de
organização da prova.

3. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
a. A inscrição nos 1RM Games tem um custo de 16€, por elemento, até uma semana 

antes do evento.Posteriormente, o custo passará a ser de 20€.
b. Qualquer pessoa pode participar no evento não sendo condição obrigatória pertencer

a uma box afiliada ou a qualquer outro ginásio.
c. A idade mínima de participação é 16 anos. Se o participante for menor de idade deverá

ter consigo uma autorização assinada pelo seu representante legal.
d. Todas as inscrições são definitivas. Não haverá reembolso, independentemente do

motivo (lesão, doença, mudança no horário de trabalho, gravidez, etc.).
O atleta pode ser arranjar substituto devendo, para isso, contactar a organização até
uma semana antes do evento.

O presente regulamento serve como referência para todos os eventos 1RM Games.



4. REGRAS DURANTE O EVENTO
a. O check-in será realizado no dia do evento, antes do seu começo.
b. Todos os atletas são obrigados a realizar o check-in.
c. Todos os Standards dos movimentos serão informados no dia do evento.
d. Os Standards poderão ser entregues via online, num documento escrito ou em

apresentação aos atletas. Independentemente do método entrega dos standards, estes
devem ser cumpridos sem exceção por todos os atletas durante todo o evento.

e. Qualquer reclamação sobre o resultado final da prova, deverá ser feita ao apenas ao
responsável máximo pelo ajuizamento. Apenas serão aceites as reclamações que forem
protocoladas imediatamente a seguir à prova em que a questão ocorreu.

f. O atleta é responsável pela decisão de participar na prova, avaliando a sua condição
física e o seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da
competição. A organização pode excluir o participante a qualquer momento, caso a sua
saúde e integridade física possa estar em risco.

g. Cabe à organização do evento o direito de suspender o mesmo por qualquer motivo que
ponha em risco a segurança dos participantes, staffs, membros da organização e público.

h. Não será permitido o uso de equipamento que potencie a obtenção de vantagem nas
provas (wrist straps, fatos single/multi ply, knees wraps). Algum acessório que suscite
algum tipo de dúvida, deve ser autorizado previamente pela Organização.

i. Durante o evento, dependendo das provas que se irão realizar, a organização
poderá colocar restrições ou obrigatoriedade no uso de equipamento acessório
(wraps, cintos, luvas, etc.  )

j. A organização reserva-se no direito de modificar a ordem e horário das provas sem
aviso prévio se for necessário.

k. A cobertura mediática apenas é permitida após ter sido aprovada pela organização
dos 1RM Games.




