REGULAMENTO
CAMPEONATO BRASILEIRO DE APLICAÇÃO DE WINDOW FILM (Película pra vidros)
“CAMBAWF”
1.REGRAS PARA O CAMPEONATO
1.1 O campeonato “CAMBAWF” será realizado nos dias 09 e 10 de Setembro de 2017 na cidade de São Paulo.
É idealizado pela FilmStar Películas de Porto Alegre, RS.
1.2 Poderão participar deste CAMPEONATO BRASILEIRO DE APLICAÇÃO DE WINDOW FILM (película) todas as
pessoas residentes no Brasil que sejam profissionais da área de window film.
1.3 Para participar do Campeonato “CAMBAWF” e ser elegível ao título de MELHOR APLICADOR DE PELÍCULAS
DO BRASIL e aos prêmios, o participante deverá cumprir rigorosamente as regras do campeonato, em todas as
suas etapas, sendo automaticamente penalizado caso não as cumpra. O competidor deverá ter conduta
profissional e trabalhar com segurança.
1.4 Os participantes do Campeonato “CAMBAWF” declaram estar cientes e de acordo com as condições de
participação e termos deste regulamento.
2. MECÂNICA DO CAMPEONATO
2.1 Os interessados em participar do campeonato deverão acessar o web site promocional do “CAMBAWF” em
www.cambawf.com.br e preencher um formulário com seus dados e pagar a taxa de inscrição.
2.1.1 Portanto, os competidores deverão pagar a taxa de inscrição no valor de R$250,00 para cada categoria
que desejar competir. É permitida a participação em mais de uma categoria.
2.1.2 Caso o competidor não compareça no dia da competição ou desista de competir o dinheiro não será
devolvido e a desistência sem uma justificativa o impedira de participar de futuras edições do CAMBAWF.
2.1.3 A inscrição no CAMBAWF da direito a ingresso ao evento.
2.2 A categoria PRO que será a principal do evento consiste na aplicação de um vidro lateral de um carro para
as etapas classificatórias e um vidro lateral mais o vidro traseiro na bateria final. A qualidade da aplicação e
acabamento final definirão os vencedores com pontuação definida pelos juízes para cada parte do carro. O
carro será definido pela organização até a data do Campeonato.
2.3 A categoria FAST consiste na aplicação de um vidro traseiro em menor tempo possível com maior qualidade
de aplicação. para cada detalhe observado pelos juízes que interfira na qualidade da aplicação será acrescido
15 segundos ao tempo final do participante.
2.4 Na categoria Arquitetura será aplicada película em um janela predial comum onde a qualidade final define
quem será o campeão.
2.5 As regras, decisões e pontuações não deverão ser questionadas durante o evento, sob pena de
desclassificação. A decisão dos juízes é sempre final e irrevogável.
2.6 A disputa do campeonato ocorrerá da seguinte forma:
- Etapas eliminatórias no sábado durante o dia e domingo pela manha e uma grande final no domingo a tarde
na categoria PRO, FAST e Arquitetura.
O tempo de cada bateria classificatória será de 20 minutos na PRO, na Arquitetura 30 minutos e 10 minutos na
FAST.
FINAL- A bateria final na PRO e Arquitetura terá duração de 40 minutos e será aplicada película em uma lateral
e um vidro traseiro de um carro na Pró. A FAST 10 minutos e será aplicada película somente no vidro traseiro.
Lembrando que os critérios de qualidade de aplicação e acabamento serão rigorosos no que diz respeito a
corte, limpeza, durabilidade.
O vencedor será que obtiver melhor pontuação na PRO e Arquitetura e menor tempo descontado na FAST.
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2.6.1 Os organizadores do evento disponibilizarão as películas e energia elétrica e soprador os demais
utensílios necessários para instalação são de responsabilidade dos competidores.
2.6.2 Os competidores não poderão tocar ou fazer qualquer tipo de processo de instalação no carro antes do
inicio do tempo da bateria, se o fizerem serão penalizados. E devem efetuar a aplicação da película de sua
maneira de costume, porém serão pontuados os processos usados na aplicação e os cuidados com o carro.
2.6.3 Os competidores deverão se apresentar a arena de competição com antecedência de 30 minutos a sua
bateria com tolerância de 10 minutos munidos com suas credenciais e seus equipamentos. Passado o tempo de
tolerância o competidor será desclassificado. Todos os equipamentos serão vistoriados previamente pelos
juízes para garantir a conformidade com relação ao regulamento.
2.6.4 Não será permitido aplicar várias partes do carro ao mesmo tempo, será preciso terminar uma parte para
começar a outra.
2.6.5 Ao final do tempo da bateria não é permitido realizar mais nenhum processo de instalação ou limpeza no
carro ou na área em torno, caso estes ocorram o competidor será penalizado.
2.6.6 Cada parte do carro e da janela recebera uma pontuação de acordo com sua complexidade para
instalação da película disposto no item 4.1 deste regulamento.
2.6.7 As películas serão entregues aos competidores nos estandes da sua marca de películas. critérios de
economia de material contarão na pontuação.
2.6.8 Durante o campeonato não será permitido explorar nenhuma marca que não seja patrocinador ou
apoiador oficial do Cambawf. A marca da empresa (loja aplicadora)do competidor é permitida no uniforme.
3. OS JUÍZES
3.1 O julgamento será conduzido por uma bancada constituída de até seis juízes que farão a avaliação de forma
totalmente imparcial.
3.1.1 O sistema de pontuação será baseado na alta qualidade e na velocidade de trabalho realizado.
Velocidade da aplicação na categoria PRO e Arquitetura será o ultimo critério de desempate.
3.1.2 Os juízes irão julgar individualmente cada película aplicada e atribuir pontuação referente a cada
categoria conforme item 4.1 deste regulamento. O total de pontos de cada competidor irá determinar o
vencedor de cada bateria na PRO e Arquitetura e tempo somado determina o vencedor na FAST. Caso haja
empate os critérios de desempate serão 1º pontuação de qualidade 2º acabamento 3º processo de instalação
4ºmenor tempo de aplicação na Pró e Arquitetura e menor tempo sem descontos na Fast.
3.1.3 Serão severamente penalizados todos os competidores que danificarem o veículo riscarem a pintura ou
os vidros, causarem princípio de incêndio ou curto circuito por mau uso/manuseio das ferramentas.
3.1.4 Os organizadores deste campeonato se reservam o direito de desclassificar os competidores que não
obedeceram as regras deste regulamento. O competidor desclassificado não terá ressarcimento de valor da
inscrição sob-hipótese alguma.
4. PONTUAÇÃO: máximo 130 pontos
4.1 cada juiz atribuirá uma pontuação do máximo ao mínimo para cada item:
A- ACABAMENTO (30 a 0 PONTO)
B- PROCESSO DE INSTALAÇÃO (20 a 0 PONTO)
C- QUALIDADE DE APLICAÇÃO (80 a 0 PONTO)
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5. PREMIAÇÃO
5.1.1 O vencedor da grande final será contemplado com: um troféu e o titulo de melhor instalador de window
film do Brasil e prêmios dos patrocinadores a serem definidos.
5.1.2 Também serão premiados o 2º e 3º colocados com: um troféu e prêmios a serem definidos.
5.1.3 A entrega dos prêmios será efetivada em até 30 dias após a divulgação dos nomes dos vencedores no
mesmo endereço informado no ato da inscrição.
5.1.4 Caso os vencedores não sejam encontrados serão desclassificado e premiado o classificado seguinte.
5.1.5 Os prêmios são intransferíveis em hipótese alguma os vencedores poderão passar para outra pessoa ou
receber em dinheiro.
6. CONSIDERAÇÕES GERAIS
6.1 É idealizadora deste Campeonato Brasileiro de Aplicação de Window Film a empresa FILMSTAR PELÍCULAS
de Porto Alegre, RS.
6.2 Os organizadores e patrocinadores administrarão com confidencialidade e ética os dados referentes aos
participantes do CAMBAWF.
6.3 Os organizadores, se reservam o direito de alterar, inserir ou excluir as regras, horários e premiações deste
regulamento e ou da politica deste Campeonato sem aviso prévio, nos casos em que houver necessidade ou
por justa causa. Sendo de responsabilidade dos competidores o acompanhamento das informações contidas
neste regulamento no site www.cambawf.com.br.
6.4 Não serão usadas ou aceitas fotos ou vídeos no dia ou após a realização do evento para justificar ou alterar
as decisões dos juízes. As decisões dos organizadores e juízes serão soberanas e irrecorríveis. O uso de vídeos,
fotos e redes sociais pelo participante ou competidor, para discordância das regras, regulamento ou decisões
dos organizadores e juízes, inviabiliza a sua participação nas próximas edições do Cambawf.
6.5 Este regulamento esta devidamente registrado em cartório.

7. AUTORIZAÇÃO DE USO
7.1 os competidores inscritos expressam a sua voluntária e gratuita participação e concordam em autorizar,
desde já e de pleno direito, de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável, o uso de seus nomes e
imagens no site dos organizadores e patrocinadores do campeonato e nas redes sociais bem como outros
meios de comunicação como TV, JORNAL, REVISTA, MÍDIA EXTERIOR entre outros, sem nenhum ônus para os
organizadores deste Campeonato em caráter definitivo, bem como atestam ter obtido todas as autorizações
que porventura necessárias, relativas a citação de outras pessoas.
7.2 As autorizações aqui descritas não significam, implicam ou resultam em qualquer obrigação de divulgação,
nem de pagamento.
7.4 Os organizadores de Campeonato se reservam o direito de não aceitar a inscrição de qualquer competidor
que não atenda aos termos aqui discriminados.
7.5 Ao realizar sua inscrição, os competidores autorizam os organizadores e patrocinadores deste Campeonato
façam o envio de informações, ofertas e lançamentos para o e-mail cadastrado na ficha de inscrição.
8. TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro para os devidos fins que li e concordo integralmente com o regulamento do 3º Campeonato Brasileiro
de Aplicação de Window Film. Entendo a extensão de minhas responsabilidades e obrigações ali descritas e por
min assumidas neste ato de complemento de inscrição através da minha assinatura deste termo de
responsabilidade.
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