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1. REGRAS GERAIS DA COMPETIÇÃO 
 

1.1. A competição realiza-se em duas vertentes:  

 - Resistência (sem peso extra); 

 - Força (com peso extra). 

1.2. A competição será realizada em equipamentos oficiais das competições internacionais da 

Kenguru Pro – www.kengurupro.pt 

1.3. Cada participante pode usar magnésio líquido ou em pó. 

1.4. Luvas ou acessórios adicionais não podem ser usados durante o desempenho de um 

participante. 

1.5. Os juízes também devem poder ver que os participantes realizam os exercícios 

corretamente, pelo que a roupa não poderá impedir essa visualização. Por exemplo, deve ser 

visível que o joelho dobra corretamente.  

1.6. Os participantes devem usar calçado fechado. 

1.7. A ordem de participação dos atletas será determinada por sorteio. 

1.8. Os Juris serão escolhidos pela SWA de acordo com o seu elevado conhecimento e prática 

no Street Workout. 

 

2. VERTENTES DE COMPETIÇÃO 

2.1. RESISTÊNCIA 
 

2.1.1. Formato da competição 

A competição na vertentede RESISTÊNCIA terá como formato o seguinte: 

a) Os atletas terão que executar 6 exercícios básicos: elevações, flexões, agachamentos, 

afundos, abdominais e muscle-ups; 

b) O objetivo será a execução do maior número de repetições acumulativas entre todos os 

exercícios no menor espaço de tempo; 

c) Cada exercício tem um limite de repetições que poderão ser realizadas pelos atletas: 10 

muscle-ups, 30 elevações, 100 flexões, 100 agachamentos, 60 fundos e 100 abdominais; 

d) A ordem pela qual os atletas escolhem executar os exercícios ficará ao critério dos atletas; 

e) O tempo máximo de descanso entre exercícios é de 2 minutos; 

f) Depois de um atleta começar a execução de um dado exercício não poderá sair da 
posição do mesmo até acabar as repetições que irão ser contabilizadas (ex: se o atleta 
estiver a realizar elevações não poderá em nenhum momento largar as duas mãos da barra 
pois se o fizer apenas as elevações realizadas até esse momento serão contabilizadas);  
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g) Todos os atletas terão que competir em todos os exercícios. 

 

2.1.2. Pontuação 

A pontuação dos atletas será obtida através da seguinte fórmula:  P = (M/2) + (R / 5) – T 

“P” representa a pontuação final. 

“M” representa o número de muscle-ups realizados. 

“R” representa a soma de repetições realizadas em todos os restantes exercícios. 

“T” representa o tempo que o atleta demorou a realizar a prova. 

Esta fórmula tem o objetivo de valorizar mais os muscle-ups em relação aos outros exercícios.  

 

2.2. FORÇA 
 

2.2.1. A competição na vertente de FORÇA terá três tipos de exercícios: 

 - elevações com 32 kg de peso extra; 

 - fundos com 48 kg de peso extra; 

 - pistol squats com 16 kg de peso extra. 

2.2.2. Na ordem pela qual os atletas forem selecionados, todos farão primeiro as elevações na 

barra horizontal. Depois, na mesma ordem, os atletas farão os fundos. Por último serão feitos 

os pistol squats. 

2.2.3. Elevações com 32 kg de peso extra 

2.2.3.1 As elevações devem ser realizadas na barra horizontal desde a posição mais 

baixa com os braços esticados e suspensos à largura dos ombros. 

2.2.3.2. No ponto mais alto da elevação, o queixo do atleta deverá estar acima da 

barra. 

2.2.3.3. Não é permitido utilizar o balanço ao fazer as elevações. 

2.2.3.4. O tempo máximo de pausa entre repetições é de 2 segundos. Se o atleta 

demora mais de 2 segundos, a contagem é terminada. 

2.2.4. Fundos nas barras paralelas com 48 kg de peso extra 

2.2.4.1. Os fundos devem começar com os braços esticados. No ponto mais baixo o 

ângulo do cotovelo deve ser de 90º ou menos. 

2.2.4.2. O tempo máximo de pausa entre repetições é de 2 segundos. Se o atleta 

demora mais de 2 segundos, a contagem é terminada. 

2.2.5. Pistol squats com 16 kg de peso extra 
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2.2.5.1. Os pistol squats devem começar com a perna escolhida esticada, e a outra na 

posição horizontal. No ponto mais baixo o ângulo do joelho deve ser de 90º ou menos. 

2.2.5.2. O tempo máximo de pausa entre repetições é de 2 segundos. Se o atleta 

demora mais de 2 segundos, a contagem é terminada. 

2.2.6. Pontuação 

2.2.6.1. O vencedor será o atleta que conseguir o maior número de pontos na soma 

dos três exercícios. 

2.2.6.2. Cada elevação contará como 3 pontos. 

2.2.6.3. Cada fundo contará como 2 pontos. 

2.2.6.4. Cada pistol squat contará como 1 ponto. 

 

 

3. PRÉMIOS 
 

3.1. Existirão prémios sob a forma de medalhas para os 1ºs, 2ºs e 3ºs classificados das duas 

vertentes. 

3.2. Os vencedores ficam automaticamente qualificados para o WORLD POWER AND STRENTH 

CHAMPIONSHIP 2019. 

 

4. INSCRIÇÕES 
 

Cada atleta deverá enviar a sua inscrição para o e-mail comunica@swa.pt. No assunto do e-

mail deverá colocar a competição em que se irá inscrever (ex: Resistência ou Força) e no corpo 

do e-mail o seu nome completo, NIF, idade e contacto telefónico. No caso do atleta ser menor 

de idade o e-mail deve ser enviado pelo encarregado de educação com o nome completo do 

atleta, o seu NIF, a sua idade e um contacto telefónico do encarregado de educação.  

O prazo para as inscrições termina dia 10 de Dezembro 

Custo de inscrição: 7,5€ (inclui seguro) 

Relativamente ao pagamento, este deverá ser feito em numerário, no dia da competição, pelo 

que agradecemos que os atletas cheguem pelo menos 30 minutos antes do início da sua prova. 

 

5. REGRAS DE FAIR PLAY 
 

Qualquer pessoa que esteja presente no evento deve obedecer ao seguinte conjunto de 

regras: 

mailto:comunica@swa.
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5.1. Atletas que não se encontrem a competir devem comportar-se como espectadores e não 

poderão estar na zona de treino; 

5.2. Espectadores da competição poderão apenas estar nos espaços para eles designados; 

5.3. Atletas em competição devem comportar-se de forma civilizada e sempre com fair play de 

modo a nunca prejudicar os outros atletas, caso contrário, o atleta em questão será 

desqualificado da competição; 

5.4. Espera-se por parte de todos cooperação no decorrer do evento e respeito por todos e 

quaisquer comunicados feitos ao microfone pelos membros do STAFF. 

 

 


