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REGULAMENTO GERAL
I – DOS OBJETIVOS
Art. 01 O CAMPEONATO BRASILEIRO SERRALHEIRO TOP 2014 é uma iniciativa do Canal do Serralheiro e tem
como objetivo promover a prática da profissão, popularizando e disseminando-a. Como também gerar a
confraternização e a interatividade entre os serralheiros, proporcionando-os a oportunidade de acalorar o espírito
competidor.
II – DA COMPETIÇÃO
Art. 02 Serão premiados os três melhores participantes que conseguirem montar em menor tempo e com qualidade,
uma janela de alumínio com duas folhas de correr, similar a Linha Suprema.
Art. 03 A competição será realizada nos dias 12 e 13 de Setembro de 2014, de 14h00 às 21h00 e de 11h00 às 19h00,
respectivamente. Nos dias 10 e 11 de Setembro, de 14h00 às 21h00, serão realizados treinos para os competidores que
desejarem praticar.
Art. 04 O CAMPEONATO BRASILEIRO SERRALHEIRO TOP 2014 faz parte das atividades da FESQUA - X Feira
Internacional de Esquadrias, Ferragens e Componentes, que ocorre nos dias 10, 11, 12 e 13 de Setembro de 2014, no
Centro de Exposições Imigrantes, localizado na Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, São Paulo, SP, Brasil.
III - DAS PARTICIPAÇÕES
Art. 05 Poderão participar do CAMPEONATO BRASILEIRO SERRALHEIRO TOP 2014 todos os profissionais que
trabalham em serralherias, vidraçarias, indústrias de esquadrias, serralheiros autônomos e alunos de instituições de
ensino, com idade mínima de 16 anos completados até o dia do evento. Pode ser homens ou mulheres residentes no
Brasil.
Art. 06 O participante cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena e divulgação do
campeonato em qualquer mídia, em qualquer tempo de forma totalmente gratuita.
Art. 07 Qualquer substituição de participante inscrito só poderá ser realizada com 3 (três) dias de antecedência da data
do evento, quando autorizada pela coordenação.
IV – DAS INSCRIÇÕES
Art. 08 As inscrições poderão ser realizadas até o dia 5 de Setembro de 2014, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às
18:00 horas.
Art. 09 Se o número máximo de inscritos não for atingido, a inscrição será prorrogada até o dia da competição. As
inscrições serão encerradas antecipadamente se o número total de inscritos for atingido.
Art. 10 O formulário de inscrição deverá ser solicitado pelos telefones (21) 3276-5501, 3277-3829 ou pelo e-mail
campeonato@canaldoserralheiro.com.br. O formulário após ser devidamente preenchido deverá ser devolvido por email ou por fax para a concretização da inscrição.
Art. 11 Somente será considerado inscrito o participante que receber a confirmação da inscrição por e-mail.
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V - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 12 Todos os participantes do CAMPEONATO BRASILEIRO SERRALHEIRO TOP 2014 serão considerados
conhecedores do regulamento, regras e normas inclusive as modificações aqui regulamentadas pela coordenação.
IV - DA ENTREGA DO KIT ATLETA
Art. 13 A entrega do Kit Atleta será realizada no dia da competição para o competidor inscrito, sendo que, somente o
próprio competidor devidamente identificado – com a confirmação de inscrição e um documento de identidade poderá fazer a retirada do seu kit.
Art. 14 Cada competidor receberá junto ao Kit Atleta uma camiseta, que deverá ser usada durante toda a competição,
sendo passíveis de penalidade os participantes que não cumprirem este artigo.
Art. 15 O tamanho da camiseta está sujeito à alteração, de acordo com a disponibilidade.
V – DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Art. 16 Quaisquer ocorrências não previstas neste regulamento, serão decididas pela Organização do Campeonato, que
será final e definitiva.
Art. 17 A Organização do Campeonato reserva-se no direito de proceder com alterações nas regras sem aviso prévio,
caso essas sejam necessárias para o bom andamento do evento.
Art. 18 As decisões da Organização do Campeonato são únicas e incontestáveis, não cabendo quaisquer espécies de
recursos ou apelações.
Art. 19 A organização e a realização do CAMPEONATO BRASILEIRO SERRALHEIRO TOP 2014 é de
competência do Canal do Serralheiro, que fará cumprir este regulamento.
VI – DA FORMA DE DISPUTA
Art. 20 O Campeonato será disputado pelo método TEMPO, obedecendo às regras estabelecidas pela Organização do
Campeonato.
Art. 21 O Campeonato será disputado em 3 (três) fases pelo sistema classificatório individual, conforme a seguir:
I. Classificação - 10 (dez) competidores com os menores tempos passam para a semifinal.
II. Semifinal - 03 (três) competidores com os menores tempos passam para a final.
III. Final - disputa de 1º, 2º e 3º lugar com decisão pelo menor tempo.
VII - DAS REGRAS
Art. 22 Em caso de empate haverá nova marcação de tempo entre os competidores.
Art. 23 O competidor deverá comparecer ao local do campeonato 30 (trinta) minutos antes de a competição iniciar,
vestido com a camisa do evento e portando um documento de identidade. Após a chamada para a competição, serão
facultados 5 (cinco) minutos de tolerância. Terminando esse tempo, o competidor será desclassificado.
Art. 24 Caso haja qualquer problema que não permita a continuação do Campeonato, por exemplo, falta de luz,
procederá da seguinte forma: Serão considerados os vencedores da competição os que tiverem os menores tempos
registrados.
Art. 25 Os árbitros tem atuação livre, com total autonomia, podendo intervir em qualquer ocasião, quando então, com
base no presente regulamento, poderá tomar as seguintes decisões:
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I. Advertência ou desclassificação dos infratores se confirmarem ato ilícito.
II. Em caso de já haver advertência, desclassificação sumária na reincidência.
Art. 26 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
Art. 27 A mecânica da competição se dará da seguinte forma:
I. Classificação: Montagem dos marcos de 1 (uma) janela de correr duas folhas - similar a Linha Suprema – com
medidas de 1000 x 1000 mm.
a. Os marcos estarão cortados, furados e maletados.
b. Os componentes deverão ser colocados nos marcos na posição correta.
c. Os contra fechos deverão estar fixos nos marcos próximo ao centro.
II. Semifinal: Montagem das 2 (duas) folhas da janela de correr, sem vidros – similar a Linha Suprema.
a. Os perfis das folhas estarão cortados, furados e maletados.
b. Os componentes deverão ser colocados nas folhas na posição correta.
c. Os fechos conchas, roldanas e guias deslizantes deverão estar fixos nos perfis das folhas.
III. Final: Montagem completa de 1 (uma) janela de correr duas folhas, sem vidros - similar a Linha Suprema – com
medidas de 1000 x 1000 mm.
a. Os marcos e perfis das folhas estarão cortados, furados e maletados.
b. Os componentes deverão ser colocados nos marcos e nas folhas na posição correta.
c. Os contra fechos, fechos conchas, roldanas e guias deslizantes deverão estar fixos nos perfis.
d. Após todo o conjunto montado, as folhas terão que fechar.
e. Os marcos e as folhas deverão ser montados corretamente.
Art. 28 A marcação do tempo inicia e encerra com a sinalização do competidor.
Art. 29 Quando o competidor cometer uma penalidade, por exemplo, não colocar um componente, colocá-lo errado ou
deixar de fixá-lo, será cronometrado um tempo adicional para o acerto da penalidade cometida, sendo esse novo tempo
somado em seu tempo final.
VIII - DAS PREMIAÇÕES
Art. 30 O CAMPEONATO BRASILEIRO SERRALHEIRO TOP 2014 premiará os três melhores serralheiros que
conseguirem montar em menor tempo e com qualidade, uma janela de alumínio com duas folhas de correr, similar à
Linha Suprema, conforme a seguir:
1º Lugar = 1 TV LED 39” e troféu da competição.
A empresa do participante campeão será premiada com 1 (um) estampo manual Pro-Estamp*.
* Faz usinagens em portas e janelas de correr similar a Linha Suprema.
* Se o participante campeão não for inscrito por uma empresa terá direito ao prêmio estampo manual.
2º Lugar = 1 PlayStation 3 Slim e troféu da competição.
A empresa do vice-campeão será premiada com 1 (um) software de cálculo WebG3*.
* Módulo Esquadrias – Licença e manutenção gratuita por 12 meses.
* Se o participante vice-campeão não for inscrito por uma empresa terá direito ao prêmio software de cálculo.
3º Lugar = 1 Smartphone Nokia Lumia e troféu da competição.
Art. 31 Os prêmios serão entregues ao final da competição ou enviados para as residências dos vencedores sem
nenhum ônus.
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