
 

 

REGULAMENTO CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES  

COPA BRASIL DE WRESTLING JUNIOR E SÊNIOR 2019 

Art. 1º – O Presidente da Confederação Brasileira de Wrestling - CBW - no uso de suas atribuições estatutárias 

aprova o regulamento geral do CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES – COPA BRASIL DE WRESTLING 

JUNIOR E SÊNIOR 2019, encaminhado pela Diretoria, competição oficial do calendário regular, apoiada pelo 

Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, visando atender as Entidades de Prática do Desporto reconhecidas pelas 

Entidades Estaduais de Administração do Desporto do Wrestling, filiadas a CBW e aos clubes filiados e/ou 

vinculados ao CBC, nas categorias Junior e Sênior nos Estilos Livre, Greco-Romano e Luta Feminina. 

Art. 2º – O CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES - COPA BRASIL DE WRESTLING JUNIOR E SÊNIOR 2019, 

tem por finalidade: 

a) promover e aprimorar atividades de formação de atletas nos estilos olímpicos da luta, favorecendo o 

crescimento da base da modalidade no alto rendimento; 

b) selecionar valores com vista a constituição das representações da Confederação Brasileira de Wrestling 

em competições internacionais; 

c) estimular o desenvolvimento do Wrestling de forma descentralizada, oportunizando maior intercâmbio 

entre o subsistema que compõem a Confederação Brasileira de Wrestling. 

Art. 3º – O CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES - COPA BRASIL DE WRESTLING JUNIOR E SÊNIOR 2019 

será disputado obedecendo o conjunto de regras da United World Wrestling - UWW - e subsidiariamente 

pelas normas emanadas pela CBW, na Cidade de Natal, Rio Grande do Norte, entre os dias 05 e 08 de 

dezembro de 2019. 

Art. 4º –  As entidades de prática desportivas inscritas no CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES - COPA 

BRASIL DE WRESTLING JUNIOR E SÊNIOR 2019, obrigam-se a cumprir e respeitar este Regulamento, seus 

anexos Aditivos, o Estatuto, Resoluções, Normas e Atos publicados em Notas Oficiais da CBW, conjuntamente 

com as normas nacionais e internacionais aceitas pelo Wrestling, a legislação federal aplicável, o Código 

Brasileiro de Justiça Desportiva - CBJD e as decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva – STJD, e 

reconhece a Justiça Desportiva como instância definitiva para resolver as questões que surjam entre eles ou 

entre eles e a CBW, desistindo ou renunciando, expressamente de valer-se da justiça comum para esses fins. 

Parágrafo Único – As entidades de prática desportivas obrigam-se ainda: 

a) Submeter-se ao sistema de disputa, desistindo ou renunciando de valer-se do poder judiciário para 

postular qualquer alteração em sua classificação geral. 



 

 

b) Disputar o campeonato com sua equipe, participando dos combates nas datas, locais e horários 

estabelecidos no programa horário e nas ordens de lutas emitidas pela Coordenação Técnica da 

competição; 

c) Admitir e aceitar as modificações do programa horário e nas ordens de lutas quando tomadas no interesse 

das emissoras de TV que estejam transmitindo o evento ou ainda em função de acontecimentos de alta 

relevância, a critério da CBW; 

d) Responsabilizar-se pelo atestado médico (apto para a prática desportiva) dos atletas, emitido por médico 

devidamente reconhecido por Conselho Regional de Medicina, que deverá ser entregue na inspeção 

médica anterior a pesagem. 

Art. 5º – Poderão participar do CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES - COPA BRASIL DE WRESTLING 

JUNIOR E SÊNIOR 2019 as entidades de prática desportivas filiadas e/ou reconhecidas pelas entidades 

estaduais de administração do Wrestling que se encontrem em dia com suas obrigações estatutárias e normas 

das mesmas. 

Art. 6º – As entidades de prática desportivas somente terão suas inscrições validadas se encaminhadas por 

meio de sua entidade estadual de administração da modalidade e, desde que cumpram as exigências contidas 

nos regulamentos, normas, ofícios, notas oficiais e demais documentos emitidos pela CBW. 

Art. 7º – As entidades estaduais de administração do Wrestling obrigam-se a enviar a Confederação Brasileira 

de Wrestling até 08 de novembro de 2019 às 16h, a ficha de inscrição de suas entidades de práticas filiadas 

e/ou reconhecidas, devidamente preenchidas contendo os nomes dos atletas e comissão técnica, data de 

nascimento, CPF, RG e e-mail dos participantes, no modelo do anexo I, deste regulamento. 

§ 1º – Para as entidades de práticas que não contarão com o benefício do CBC, poderão confirmar as 

inscrições até o dia 29 de novembro de 2019, observada as normas descritas no Art. 12 desse Regulamento. 

§ 2º – Para poder ser inscrito (a) no CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES - COPA BRASIL DE WRESTLING 

JUNIOR E SÊNIOR 2019 um (a) atleta deve satisfazer às seguintes condições: 

a) ser inscrito como representante de entidade de prática desportiva, por meio da entidade estadual de 

administração do desporto, não sendo sob qualquer hipótese, permitida a inscrição de atleta avulso; 

b) ter autorização do responsável legal, conforme anexo II (Anexo II - Autorização) para participar do 

Campeonato, se menor de 18 anos; 

c) desfrutar de saúde, comprovada por atestado médico; 

d) não estar cumprindo penalidade imposta pela própria CBW, Tribunal de Justiça Desportiva, COB, UWW ou 

órgãos nacionais ou internacionais de controle de dopagem; 

e) os atletas estrangeiros somente poderão participar da competição se possuírem o registro nacional de 

estrangeiro como residente. 



 

 

Art. 8º – A programação da competição é de responsabilidade da Coordenação Técnico do Campeonato e 

poderá sofrer alterações de acordo com a necessidade da CBW, desde que isso não altere a data de chegada e 

saída das delegações, na forma que segue: 

DATA  PROGRAMAÇÃO 

04/12/2019 Chegada da Coordenação Técnica da CBW; Chegada da equipe de arbitragem da CBW 

05/12/2019 Chegada das Delegações; Clínica de arbitragem; Congresso Técnico 

06/12/2019 Pesagem e Competição Junior; Abertura Oficial 

07/12/2019 Pesagem e Competição Sênior 

08/12/2019 
Encerramento do evento; Saída de todas as delegações; Saída da Coordenação Técnica 

e da Arbitragem da CBW. 

 

Art. 9º – O Congresso Técnico será realizado no dia 05 de dezembro, às 17 horas, em local a ser anunciado 

previamente, próximo ao Ginásio de Competição. 

Art. 10 – A competição será disputada obedecendo aos seguintes estilos e categorias de peso: 

a) Junior 

I. Estilo Greco-romano: 55 kg, 60 kg, 63 kg, 67 kg, 72 kg, 77 kg, 82 kg, 87 kg, 97 kg e 130 kg; 

II. Estilo Livre: 57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 79 kg, 86 kg, 92 kg, 97 kg e 125 kg; 

III. Luta Feminina: 50 kg, 53 kg, 55 kg, 57 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg e 76 kg. 

b) Sênior 

I. Estilo Greco-romano: 55 kg, 60 kg, 63 kg, 67 kg, 72 kg, 77 kg, 82 kg, 87 kg, 97 kg e 130 kg; 

II. Estilo Livre: 57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 79 kg, 86 kg, 92 kg, 97 kg e 125 kg; 

III. Luta Feminina: 50 kg, 53 kg, 55 kg, 57 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg e 76 kg. 

Parágrafo Único – Para nenhuma das categorias descritas nos incisos "a" e "b" haverá tolerância de peso. 

Art. 11 – A CBW receberá o formulário com a inscrição nominal das equipes, e demais pedidos de informações 

somente através do e-mail: paulo@cbw.org.br, impreterivelmente até 08 de novembro de 2019 às 16h. 

Art. 12 – Após a confirmação das inscrições a CBW enviará para cada entidade estadual de administração do 

desporto o valor total a ser pago com inscrição e anuidade dos atletas. Os valores e deverão ser pagos até o 

dia 29 de novembro de 2019, na conta oficial da Confederação Brasileira de Wrestling, CNPJ 04.428.657/0001-

05, Caixa Econômica Federal, agência 0218, conta corrente 570-3, operação 003. 

§ 1º – Os valores a serem quitados obedecerão aos seguintes critérios: 



 

 

a) anuidade atleta júnior – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 

b) anuidade atleta sênior – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 

c) inscrição atletas júnior e sênior – R$ 300,00 (trezento reais); 

d) participação segundo estilo – R$ 100,00 (cem reais); 

e) participação atleta inscrito no júnior na categoria sênior – R$ 100,00 (cem reais). 

§ 2º – Ficam isentos do pagamento de anuidades os atletas de ambas as categorias que estiverem com seu 

pagamento 2019 vigente. 

§ 3º – O pagamento da inscrição dará direito ao atleta ao recebimento de duas malhas oficiais e ao seguro de 

vida e de acidentes pessoais com despesas médico-hospitalares e odontológicas, vinculados à atividade 

esportiva, assim como o almoço dos dias 06 e 07 de dezembro de 2019. 

§ 4º – Não serão concedidas isenções de taxas de inscrições. As inscrições não pagas após a data limite não 

serão aceitas. 

Art. 13 – O cancelamento de inscrições após a confirmação nominal, incidirá multa a critério da CBW, salvo 

justificativa oficial com comprovação médica. 

Art. 14 – Não serão oferecidos hospedagem e transporte para atletas e membros da comissão técnica das 

delegações, sendo de responsabilidade delas arcar com essas despesas durante toda a competição. 

Parágrafo Único – Será disponibilizado alojamento esportivo para os atletas maiores de 18 anos por meio da 

Federação local, através do e-mail rn@cbw.org.br até o dia 29 de novembro de 2019, às 16h. 

Art. 15 – O sistema de competições obedecerá ao caderno de regras oficiais da UWW, em especial o descrito 

no art. 8º. 

Art. 16 – Constituem obrigações dos participantes: 

a) o uso de uniforme completo de Wrestling, constituído de malha e sapatilha, para todos os atletas; 

b) utilização de uniformes de competição contendo o “selo de formação de atletas" do CBC para todos os 

atletas das Entidades Participantes Integradas ao CBC, devendo ser obrigatoriamente utilizados durante os 

CBIs (conforme Manual de aplicação de selo de formação de atletas do CBC). O uso e adequação do 

uniforme desses é de responsabilidade das próprias entidades; 

c) conforme a legislação brasileira, é de responsabilidade das entidades de prática, e condição obrigatória 

para participação em evento competitivo, que todos os participantes possuam seguro de vida e de 

acidentes pessoais com despesas médico-hospitalares e odontológicas, vinculados à atividade esportiva, 

de modo a cobrir os riscos aos quais estão sujeitos na atividade em treinamento e em competição. 



 

 

d) durante todo o evento, em treinamento ou em competição, os atletas devem demonstrar conduta 

esportiva exemplar, com ética da CBW e competição limpa. 

e) os competidores estarão sujeitos a controle antidopagem. 

Parágrafo Único – Preventivamente a necessidade de contratação do seguro nos termos descritos no inciso 

“c” do caput, a Confederação Brasileira de Wrestling, arcará com as despesas relativas ao seguro dos atletas 

por meio de apólice própria. 

Art. 17 – As entidades de prática desportiva regularmente filiadas ou vinculadas ao Comitê Brasileiro de 

Clubes – CBC – contarão com o custeio de passagens (ida e volta) da cidade de origem ao local de competição 

e, hospedagem em hotel durante o período da competição. 

§ 1º – As passagens são exclusivamente para até 25 (vinte e cinco) atletas e 04 (quatro) membros de comissão 

técnica, desde que devidamente inscritos nos termos dos Arts. 11 e 12 deste regulamento. 

§ 2º – As despesas com traslado e alimentação, assim como qualquer outra não descrita no caput é de 

responsabilidade exclusiva de cada delegação, salvo a exceção descrita no § 3º do Art. 12. 

Art. 18 – O campeonato terá premiação individual, por categoria e geral. A premiação será oferecida pela 

Confederação Brasileira de Wrestling – CBW. 

Art. 19 – Durante o desenrolar da Competição, as relações da CBW com cada uma das equipes participantes 

serão através dos técnicos e/ou chefes das respectivas delegações, ou de seus substitutos legais, devidamente 

credenciados por suas entidades. 

Art. 20 – Os casos omissos, de caráter técnico ou de inobservância de exigência do Caderno de Encargos, 

serão resolvidos pela Coordenação Técnica, e os de outras características pela Comissão Disciplinar da 

competição. 

Art. 21 – Fazem parte desse regulamento no que couber o Código de Justiça Desportiva, Código Brasileiro 

Antidopagem e os critérios olímpicos ciclo 2019/2020 da CBW. 

Art. 22 – Este regulamento é de eficácia plena.  

 
Pedro Gama Filho – Presidente da Confederação Brasileira de Wrestling 

Roberto Leitão Filho – Superintendente da Confederação Brasileira de Wrestling 

Paulo Roberto Fonseca – Coordenador Técnico da Confederação Brasileira de Wrestling 

Carlos Magno Barros – Presidente da Federação de Luta Olímpica e Associadas do Estado do Rio de Janeiro 


