
LPO STORM 2022 

 

1. O Storm LPO é uma competição distinta do campeonato de crossfit Storm Challenge e 

possui regras próprias, contidas neste regulamento. 

O evento ocorrerá no local do Storm Challenge na Bienal do Ibirapuera em São Paulo.  

1.1 O Storm LPO é uma competição onde atletas de diferentes categorias de peso têm a 

oportunidade de competirem entre si. Os desempenhos são ponderados pelo Coeficiente 

Robi-Points (RP). Com o RP é possível confirmar o desempenho de um atleta de acordo com o 

peso levantado, a categoria de peso do atleta e o recorde mundial das categorias. 

1.2 O Storm LPO será realizado no dia 30 de julho, em horário a ser divulgado no site 

www.stormchallenge.com.br e no instagram do Storm Challenge.   

1.3 O cronograma completo será publicado até às 20hs do dia 28 de julho de 2022. 

1.4 Poderão participar atletas que tenham completado 16 anos de idade até o dia da  

competição. 

1.5 A competição se destina a atletas amadores de crossfit ou de levantamento de peso  

olímpico.  

 

2 Normas e Regras Gerais: 

 

2.1 O Storm LPO adotará o Coeficiente Robi-points atualizado em 2020 pela IWF 

International Weightlifting Federation (https://www.iwf.net/robi-points/)  

2.2 A competição terá duas categorias: masculina e a feminina. 

2.3 A pesagem oficial dos atletas será realizada no dia 30 de julho, mesmo dia e local da 

competição em horário a ser definido e divulgado no site www.stormchallenge.com.br e no 

instagram do Storm Challenge 

2.4 Os atletas terão, cada um, três tentativas para formar uma carga válida de Snatch e três  

tentativas para formar uma carga válida de Clean & Jerk; e disporão de um minuto na  

plataforma de competição para executar cada uma dessas tentativas. 

2.5 Os movimentos serão julgados por 3 (três) árbitros. 

2.6 O Storm LPO premiará os 03 (três) melhores atletas de cada categoria com Troféu, 

medalha, e produtos de apoiadores. 

2.8 Os atletas do Storm LPO também se submetem às regras contidas nos demais capítulos do 

regulamento do Storm Challenge com exceção dos capítulos 3 e7. 

 

http://www.stormchallenge.com.br/
https://www.iwf.net/robi-points/
http://www.stormchallenge.com.br/


Inscrição  

3. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site oficial do 

www.stormchallenge.com.br a partir do dia 07 de junho de 2022 até que o limite de vagas de 

cada categoria seja preenchido. As vagas são limitadas. 

3.1 A organização disponibilizará aos atletas que efetivarem o pagamento, camiseta e sacola. 

3.2 No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento o atleta concorda todos os termos  

do regulamento e assume toda responsabilidade por sua participação no evento de acordo  

com o TERMO DE RESPONSABILIDADE, que é parte integrante deste Regulamento. 

3.3 As inscrições poderão encerrar a qualquer momento caso seja atingido o limite técnico  

definido pelo evento. 

3.4 O valor pago pela inscrição não será devolvida, caso o(a) atleta(a) comunique a desistência  

da compra fora do prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (7 dias após a  

compra). 

3.5 No caso de adiamento ou cancelamento do evento devido a complicações de algum tipo de  

Pandemia, ou calamidade decretada pelos órgãos governamentais impossibilitando a  

realização do mesmo, o valor da inscrição não será devolvido (apenas se estiver dentro dos  

termos do item 3.4 deste regulamento). 

 

Regras Gerais 

4 Os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da  

prova pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos. O atleta deverá  

também assinar no ato do check-in o termo de responsabilidade sobre seu estado de saúde. 

4.1 O atleta é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e  

seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição. A  

organização pode, segundo orientação da equipe médica responsável pelo evento, excluir o  

participante a qualquer momento caso sua saúde e integridade física esteja sendo colocada  

em risco. 

4.2 Todos os participantes do evento, atletas, juízes, staffs, organizadores e público em geral,  

cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para o Storm LPO, seus  

patrocinadores, apoiadores e parceiros. 

4.3 Ao participar deste evento, o atleta aceita e concorda em ter sua imagem divulgada  

através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, televisão, internet ou qualquer outro meio de  



comunicação, seja para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem  

acarretar nenhum ônus à organização, abdicando do recebimento de qualquer renda que vier  

a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer  

tempo/data. Filmes e fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores.  

Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do  

evento estará sujeita à aprovação da organização. 

4.4 O atleta contará com seguro de acidentes pessoais que cobrirá todo e qualquer evento que  

aconteça na arena de jogos. A cobertura não se estende aos períodos do dia ou da noite que  

não contemplem o cronograma da competição. 

4.5 Para emergências, teremos o serviço de atendimento médico e segurança no evento, que  

será garantida pelos órgãos competentes e empresas privadas. 

4.6 Se necessário, será disponibilizado um serviço de UTI móvel para remoção. O atendimento  

médico propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado na rede  

conveniada da seguradora do evento ou rede pública de saúde. O atleta ou seu responsável  

também poderão optar por outro sistema de atendimento, eximindo a organização de  

qualquer responsabilidade. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu, "identificada no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas 

faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que: 

1. Estou ciente de que se trata de uma competição de amadora de LPO 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta competição 

e estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça 

de praticar atividades físicas. 

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e 

suas consequências pela participação nesta competição (que incluem possibilidade 

de invalidez e morte), Associação Civil Iniciativa O Storm Challenge e seus organizadores,  

colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer 

danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da 

participação nesta competição. 



4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do 

regulamento da competição. 

5. Em caso de participação neste evento, representando equipes de 

participantes ou prestadores de serviços e/ou qualquer mídia ou veículo, 

declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem 

como, a respeitar as áreas da organização destinadas as mesmas, e que está 

vedada minha participação nas estruturas de apoio à equipes montadas em 

locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também 

locais sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da 

competição e do local do evento em qualquer tempo. 

6. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 

RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e 

qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por 

consequência da minha participação nesta com 


