
 

 

 

 

 
 

 

 

Federação de Luta Olímpica e Associadas do Estado do Rio de Janeiro 
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CNPJ 03.879.304/0001-69 

CONVITE 

 

 A Federação de Luta Olímpica e Associadas do Estado do Rio de Janeiro – FLOAERJ – 

vem por meio deste, convidar todas as entidades de prática desportiva que promovam 

atividades de Luta, a participar do CAMPEONATO ESTADUAL MÁSTER DE WRESTLING 

2016, que será realizado no dia 29 de outubro de 2016, no ginásio do Clube de Regatas 

Boqueirão Passeio, sito a Rua Jardel Jércolis, 50 – Glória, Rio de Janeiro/RJ (ao lado do 

Aeroporto Santos Dumont). 

 A competição será aberta a participação de qualquer entidade de prática desportiva 

do segmento de Luta, que deverá confirmar sua inscrição por email – 

secretaria@floaerj.com.br – até o dia 27 de outubro de 2016 às 18h. 

 

Certo de contar com a Vossa participação. 

 

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2016 

 

 

______________________________ 
Carlos Magno Barros 

Presidente 
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CAMPEONATO ESTADUAL MÁSTER DE WRESTLING 2016 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 A competição será realizada de acordo com conjunto de regulamentos da UWW, nos dias 29 de 

outubro de 2016, no ginásio do Clube de Regatas Boqueirão Passeio, sito a Rua Jardel Jércolis, 50 – Glória, 

Rio de Janeiro/. 

 As inscrições das equipes e seus atletas deverão ser realizadas através do formulário de inscrição 

disponibilizado pela Federação, até o dia 27 de outubro de 2016, às 18h, devidamente DIGITADA pelo 

email: secretaria@floaerj.com.br. 

 A pesagem será realizada no dia da competição (29 de outubro de 2016).  

COMPETIÇÃO 

1. A Competição é parte integrante do calendário oficial da FLOAERJ e será uma dos critérios de 
classificação para o Campeonato Brasileiro Máster, que será realizado na Cidade do Rio de Janeiro no 
mês de Dezembro; 

2. A competição obedecerá às regras da UWW; 

3. A competição será disputada obedecendo aos seguintes estilos e categorias de peso: 

Máster – Categoria A e B 

a) Estilo Greco-romano: 58 kg, 63 kg, 69 kg, 76 kg, 85 kg, 97 kg e 130 kg. 

b) Estilo Livre: 58 kg, 63 kg, 69 kg, 76 kg, 85 kg, 97 kg e 130 kg. 

c) Luta Feminina: 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg e 75 kg. 

Haverá tolerância de peso de 1,5 kg. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1. Ficam dispensados todos os atletas da obrigação de cadastro junto a FLOAERJ, conforme determina 
Art. 3º alínea X do Estatuto Social da FLOAERJ; 

2. Todos os atletas ficam dispensados da cobrança da anuidade; 

3. Está competição é valida para o Ranking Estadual da Luta Olímpica para os atletas dentro da categoria; 
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4. É obrigatório o uso da malha e sapatilha na competição; 

5. A apresentação de documento oficial com foto original no momento da pesagem é obrigatório; 

6. O atleta na categoria A deverá ter idade igual ou superior a 30 anos e no máximo 34 anos até a data da 
competição. 

7. O atleta na categoria B deverá ter idade igual ou superior a 35 anos. 

8. Não será realizada inscrição de atletas no momento da pesagem, tão pouco a troca de categoria de 
peso; 

9. Somente será permitida uma única pesagem oficial, que deverá ser realizada com a malha oficial de 
Luta; 

10. O investimento será de R$ 40,00 (quarenta reais) e deverá ser quitado no momento da retirada da 
ficha de pesagem. 

11. Os atletas deverão chegar ao local de competição com 30 (trinta) minutos de antecedência. 

 

Dúvidas através do e-mail: secretaria@floaerj.com.br 
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PROGRAMAÇÃO 

DIA HORA  ATIVIDADE 

29 de outubro 

07h30min às 08h Chegada das equipes 

08h às 09h Pesagem dos atletas 

09h15min às 09h45min Aquecimento de todos os estilos 

09h45min 
Inicio da Competição – Estilo Greco-Romano e Luta 
Feminina – Categoria A e B 

10h30min Inicio da Competição – Estilo Livre – Categoria A e B 

14h Previsão de término 

 
 
Obs. Os horários são estimativos podendo ser alterados conforme conveniência da competição. 

 


