
	
 

 
CROSSFIT ANUNCIA O FORMATO DE DUAS FASES ONLINE + PRESENCIAL 

PARA REEBOK CROSSFIT GAMES 2020 
 

60 atletas em 16 países competem por uma das dez vagas nas finais presenciais na 
Califórnia para o título de homem mais bem condicionado e a mulher mais bem 

condicionada do planeta 
 
Santa Cruz, CA - 7 de agosto de 2020 - CrossFit anunciou hoje uma mudança no formato dos 
Reebok CrossFit Games 2020 que vai separar o evento em duas fases: uma competição 
online nos países de origem dos atletas, da qual os cinco melhores homens e as cinco 
melhores mulheres avançam para uma final presencial na Califórnia para coroar o homem 
mais bem condicionado e a mulher mais bem condicionada do planeta. 
  
“O Reebok CrossFit Games 2020 vai rolar!”, Disse Eric Roza, CEO da CrossFit. “No CrossFit, 
somos sempre motivados por um desafio e sediar um evento esportivo mundial na era do 
COVID não é exceção. Estamos entusiasmados em poder oferecer o CrossFit Games aos 
nossos atletas, fãs e membros das academias de CrossFit em 158 países por meio de um 
formato de duas fases que combina uma competição mundial online com uma final presencial 
no norte da Califórnia. Esse formato inovador nos ajudará a proteger a segurança de nossos 
atletas, ao mesmo tempo que oferece uma experiência de Games de nível mundial para 
identificar os indivíduos mais bem condicionados do mundo.” 

  
Os elementos do Reebok CrossFit Games 2020 incluirão: 

  
• Os 30 homens e as 30 mulheres de 16 países que foram convidados para o CrossFit 

Games 2020 vão competir em suas casas ou academias locais. 
• A primeira fase da competição determinará as colocações finais e o prêmio em dinheiro 

para os vencedores dos Games do 6º ao 30º lugar. 
• Os cinco melhores homens e mulheres serão convidados a competir no norte da 

Califórnia nas finais, sob rígidos protocolos de segurança. 
• As datas da competição estão sendo determinadas com base nas informações dos 

atletas e serão anunciadas em meados de agosto. 
• A primeira fase acontecerá em setembro, e as finais presenciais para os cinco melhores 

homens e mulheres aproximadamente 4-5 semanas depois. 
• Todos os eventos serão filmados e transmitidos para os fãs no site CrossFit Games, e 

os Games serão amplamente promovidos nas mídias convencionais e sociais.  
• Todo atleta será julgado pessoalmente por um membro experiente da equipe de 

seminários da CrossFit. 
  

 
 
 
 



	
 
 
 
“O mundo está enfrentando uma crise sem precedentes”, disse Dave Castro, Diretor de 
Esportes da CrossFit. “Após extensas discussões com atletas e autoridades de saúde pública, 
decidimos que esse formato era a melhor maneira de preservar o espírito e a substância dos 
Games e garantir que os atletas possam competir pelo título de Mais Bem Condicionado da 
Terra de maneira segura e justa.” 

 
Mais informações sobre o Reebok CrossFit Games 2020, incluindo datas finais e programações 
para eventos de atletas individuais, estarão disponíveis em games.crossfit.com. 

  
Sobre CrossFit 

  
CrossFit® é a plataforma líder mundial para melhorar a saúde, felicidade e desempenho. Nos 
20 anos desde sua fundação, a CrossFit cresceu de uma academia de garagem em Santa 
Cruz, Califórnia, para a marca de fitness mais conhecida do mundo. O CrossFit está 
comprometido em criar um ambiente acolhedor e inclusivo para todos, e milhões de pessoas já 
experimentaram os benefícios transformacionais do CrossFit por meio de exercícios em mais 
de 14.000 academias afiliadas em 158 países. A CrossFit, LLC também opera o CrossFit Open 
anual, por meio do qual atletas de todos os níveis competem em todo o mundo, culminando 
nos CrossFit Games, onde os melhores atletas competem pelo título de Fittest on Earth® (Mais 
Bem Condicionado da Terra). Para saber mais, visite www.CrossFit.com. 

  
### 
 
	


