
 

  

EVENTO SELETIVO PARA O CAMPEONATO MUNDIAL DE 

HALTEROFILISMO BATUMI (Georgia) 2021 

Critérios de Entrada 

 

A realização do evento seletivo para o Campeonato Mundial de 

Halterofilismo na cidade de Batumi, na Georgia, tem como objetivo 

oportunizar a obtenção de marcas para disputa de vagas conforme os critérios 

de entrada do CPB para a competição. Será realizada no dia 13/10/2021 

no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Seguem abaixo os critérios 

de elegibilidade para participação no referido evento: 

 

1. Somente atletas com classificação internacional poderão participar do 

evento seletivo; 

a. Estarão elegíveis de forma direta todos os atletas que estejam 

até a 25ª posição do ranking internacional em sua categoria com 

marcas obtidas entre 01/01/2019 e 25/08/2021 em 

competições oficiais do CPB ou WPPO (World Para Powerlifting); 

b. A participação no evento seletivo não é obrigatória. 

 

2. Atletas que possuam classificação internacional e não estejam no 

TOP25 do ranking internacional, conforme item 1, e queiram participar 

do evento seletivo podem enviar suas marcas conforme descrito no 

ANEXO 2 deste documento; 

a. A avaliação pela comissão de treinadores observará se o atleta, 

com a marca enviada, atinge a marca que o colocaria no TOP25 

de sua categoria;  

 

3. Os Clubes precisam confirmar a participação de todos os atletas que 

cumprem o item 1 (ANEXO 1) até o dia 15/09/2021 por e-mail 

(circuito@cpb.org.br). Caso não o façam os atletas não poderão 

participar do evento; 

a. Treinadores terão sua confirmação efetivada posteriormente por 

contato direto do CPB; 

i. Após o término do período de inscrições, o departamento 

responsável do CPB entrará em contato com os Clubes 

dos atletas inscritos para devidas confirmações; 

b. O atleta deverá estar, obrigatoriamente, com o registro 

completo e aprovado no sistema, inclusive com o atestado 

médico vigente para o dia do evento; 
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4. O atleta poderá concorrer a uma das vagas ao Campeonato Mundial 

apenas na categoria que disputar no evento seletivo; 

a. No caso do atleta que já esteja no TOP25, conforme item 1, 

desejar disputar o Campeonato Mundial em uma categoria 

diferente, necessariamente precisa fazer a marca na nova 

categoria no evento seletivo; 

b. Atletas que disputam nas categorias de jovens precisam, 

obrigatoriamente, participar do evento seletivo. 

 

ITEM COMPLEMENTAR 

 

a) Os atletas que atingirem os critérios acima apresentados e seus 

respectivos treinadores, terão as despesas para participação no evento 

seletivo pagas pelo CPB.  

 

PROTOCOLO DE SAÚDE 

 

Para participar da seletiva todos os participantes deverão, 

obrigatoriamente, seguir rigorosamente todas as recomendações do 

protocolo para entrada e permanência no Centro de Treinamento 

Paraolímpico Brasileiro, que envolvem: 

 

a. Treinamento do protocolo à distância (vídeo conferência): 

b. Assinatura de termo de consentimento e concordância com o 

protocolo; 

c. Entrada no protocolo com 07 dias de antecedência à data da viagem 

para São Paulo, ou seja, atendimento ao protocolo ainda em sua 

residência; 

d. Ter sua imunização completa (dose única ou duas doses) com alguma 

das vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com 

COVID-19 e enviar cópia da carteira de vacinação para comprovar; 

e. Caso não atenda ao item anterior será necessário testagem de PCR 

72hs antes do embarque (o custo do teste PCR será reembolsado sob 

apresentação de nota fiscal comprovando o gasto. Os custos serão 

reembolsados na conta do atleta ou treinador); 

f. Isolamento no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro durante 

todo o período de estadia. 

  



 

  

ANEXO 1 

 

1. O envio dos vídeos devem ser enviados até o dia 03/10/2021; 

2. A pesagem deverá ser filmada e realizada imediatamente antes das 

filmagens das tentativas; 

3. Durante a pesagem, a apresentação deve mostrar o atleta sobre a 

balança registrando seu peso corporal com uma casa decimal (por 

exemplo: 80,5 kg), vestindo sunga (homens) top e shorts (mulheres); 

4. Antes da realização da tentativa deve ser apresentada uma folha 

contendo: data, nome completo e carga em kg (conforme figura); 

 

5. A filmagem deverá ser feita com a câmera na posição horizontal, 

devendo estar posicionada e fixada a aproximadamente 2,5 metros de 

distância da extremidade do canto do banco e a 1,2 metro de altura do 

solo, visualizando todo o corpo do atleta diagonalmente, assim como 

as anilhas que estão sendo utilizadas no levantamento (ver figura); 

6. A gravação das imagens deverá ser feita com câmera de boa qualidade 

(resolução acima de 7MP); 

7. A tentativa de levantamento deve ser filmada a partir do momento em 

que o atleta se posiciona sobre o banco e finaliza quando o atleta 

recoloca a barra nos suportes, após a execução completa do 

movimento; 

8. Cada atleta poderá enviar até dois vídeos; 



 

  

9. Para as tentativas, o atleta deve, obrigatoriamente, utilizar uniforme 

padrão de competição (macaquinho, camiseta, tênis, meia, cinturão  

 

10.O levantamento deverá ser realizado em banco com padrões oficiais, 

assim como barra e anilhas olímpicas com cores e peso oficiais, 

podendo ser de marca Eleiko e Allgym; 

11.Os vídeos, fotos e informações complementares deverão ser enviados 

para o e-mail: circuito@cpb.org.br 
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