
 

 

 

C O N V I T E  

 

 

A CBW - Confederação Brasileira de Wrestling e o Comitê Organizador vêm através deste 

comunicar sua Federação sobre o Campeonato Brasileiro Sênior de Wrestling 2021 - Estilos 

Greco-romano, Livre masculino e Livre feminino, que será realizado no dia 14 de Março de 2021. 

 

A competição será realizada na Vila Olímpica Nilton Santos, localizada na Estrada do Rio Jequiá, S/N – 

Pitangueiras, Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ, 21930-365. 

A Competição seguirá as regras da UWW exceto o que constar no campo observações gerais. 

A Competição será aberta, não havendo limites de inscrições de atletas por estado. 

As inscrições serão regulamentadas pelo ato presidencial 01/2021 

 

 

 

Aguardamos a participação de todos, 

 

Atenciosamente, 

 

Rio de Janeiro, 8 de março de 2021 

 

 

 

 

 

Flavio Cabral Neves 

Presidente da CBW 

 

 



 

 

 

 

 

 

Campeonato Brasileiro Sênior de Wrestling 2021 

 

 

Enviar inscrições para 
E- mail: inscricoes.cbw@gmail.com 

 

Comitê organizador 

Presidente – Flavio Cabral Neves   

 

Coordenação Geral – Eduardo Paz Gonçalves 

 

Coordenação de arbitragem – Gisele Sabrina Lucas da 

Silva 

 

Local da Competição  

Vila Olímpica Nilton Santos, localizada na Estrada do Rio 

Jequiá, S/N – Pitangueiras, Ilha do Governador, Rio de 

Janeiro – RJ, 21930-365. 

 

 

Categoria de idade 

Art 7- Regulamento da UWW; 

Os lutadores da categoria Júnior estão autorizados a 

participarem do Brasileiro Sênior se fizerem 18 anos de 

idade no ano vigente. No entanto, eles devem fornecer um 

certificado médico e autorização dos pais se ainda não 

completaram 18 anos na data da competição. 

 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 por estilo 

 

Taxa de anuidade 2021 
R$ 120,00 (atletas e árbitros) 

 

Categorias de Peso (sem 

tolerância) 

Luta Olímpica:  

 

GR – 

55kg,60kg,63kg,67kg,72kg,77kg,82kg,87kg,97kg,130kg 

 

EL – 

57kg,61kg,65kg,70kg,74kg,79kg,86kg,92kg,97kg,125kg 

 

ELF – 50kg, 53kg,55kg, 

57kg,59kg,62kg,65kg,68kg,72kg,76kg 

 

 

Inscrições Até dia 19/02/2021 todos os atletas devem: 

mailto:inscricoes.cbw@gmail.com
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fcbw.org.br%2Fcomunicado-alteracao-da-sede-do-campeonato-brasileiro-senior-2021%2F&title=COMUNICADO%3A%20Altera%C3%A7%C3%A3o%20da%20sede%20do%20Campeonato%20Brasileiro%20S%C3%AAnior%202021%20-%20CBW%20CBW
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fcbw.org.br%2Fcomunicado-alteracao-da-sede-do-campeonato-brasileiro-senior-2021%2F&title=COMUNICADO%3A%20Altera%C3%A7%C3%A3o%20da%20sede%20do%20Campeonato%20Brasileiro%20S%C3%AAnior%202021%20-%20CBW%20CBW


 

 

● Enviar atestado médico modelo UWW (Anexo 1); 

● Comprovante de pagamento; 

● Ficha de inscrição preenchida (Anexo 2); 

● Atletas com 18 anos incompletos devem enviar 

autorização do responsável (Anexo 3); 

***Não será aceita qualquer inscrição fora do prazo e 

ou com faltas de documentos. 

 

Área de Lutas 3 Tapetes. 

Pesagem 

Vila Olímpica Nilton Santos, localizada na Estrada do Rio 

Jequiá, S/N – Pitangueiras, Ilha do Governador, Rio de 

Janeiro – RJ, 21930-365. 

 

 

 

 
 

Campeonato Brasileiro Sênior de Wrestling 2021 

PROGRAMA 

Dia  Hora  Atividade  

14/03/2021 7h  às 7h30 Pesagem: 

ELF – 50kg, 53kg, 57kg, 62kg, 

68kg e 76kg  

GR – 

60kg,67kg,77kg,87kg,97kg e 

130kg 

EL – 57kg,65kg,74kg,86kg, 

97kg e 125kg 

14/03/2021 8h30 às 11h30 Eliminatórias e finais  

ELF – 50kg, 53kg, 57kg, 62kg, 

68kg e 76kg 

GR – 60kg, 67kg, 77kg, 87kg, 

97kg e 130kg 

EL – 57kg, 65kg,74kg, 86kg 

97kg e 125kg 

14/03/2021 12h às 12h20 Pesagem:  

GR – 55kg. 63kg, 72kg e 82kg 

EL – 61kg, 70kg,  79kg e 92kg   

ELF – 55kg,59kg,65kg e 72kg 

https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fcbw.org.br%2Fcomunicado-alteracao-da-sede-do-campeonato-brasileiro-senior-2021%2F&title=COMUNICADO%3A%20Altera%C3%A7%C3%A3o%20da%20sede%20do%20Campeonato%20Brasileiro%20S%C3%AAnior%202021%20-%20CBW%20CBW
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fcbw.org.br%2Fcomunicado-alteracao-da-sede-do-campeonato-brasileiro-senior-2021%2F&title=COMUNICADO%3A%20Altera%C3%A7%C3%A3o%20da%20sede%20do%20Campeonato%20Brasileiro%20S%C3%AAnior%202021%20-%20CBW%20CBW


 

 

14/03/2021 13:20 às 16h Eliminatórias e finais  

GR –55kg, 63kg, 72kg, 82kg  

EL –, 61kg, 70kg, 79kg e 92kg 

ELF – 55kg,59kg,65kg e 72kg 

 

 

Obs.: os horários da competição devem ser cumpridos rigorosamente com o risco de desclassificação 

por não comparecimento às chamadas para os combates.  

 

 

 

 

Campeonato Brasileiro Sênior de Wrestling 2021 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Com a pandemia mundial causada pelo coronavírus critérios de prevenção serão adotados: 

Sistema de Competição 

No Campeonato Brasileiro Sênior 2021 o “Sistema de Competição” será o de 

“Eliminatória Simples” para todas as categorias independentemente do 

número de atletas na chave. Não haverá repescagem e os derrotados das 

semifinais serão declarados vencedores da medalha de bronze. 

 

Data limite para inscrições O Limite para inscrições será de 20 dias antes da competição, 19/02/2021, para 

federações, de acordo com o ato presidencial número 01. 

Para os atletas que as federações perderam o prazo será até dia 25/02/2021, de 

acordo com o ato presidencial número 01. 

A CBW não se responsabilizará por eventuais cancelamentos de voos, 

desistências e eventuais acontecimentos. Inclusive, a CBW não se 

responsabiliza caso a competição seja cancelada por autoridades sanitárias da 

região. 

Acontecimentos fora do escopo previsto neste documento e seus anexos; 

Equipamentos de segurança 

obrigatórios 

Uso obrigatório dos equipamentos de segurança em todas as dependências da 

Vila Olímpica Nilton Santos 

Tempo de descanso do 

atleta 

Em relação ao tempo mínimo de descanso do atleta entre um combate e outro, 

será reduzido de 15 (quinze) para 10 (dez) minutos. 

Limite de representantes 

por estado 

Serão permitidos representantes indicados por cada Federação entre estes 

inclusive dirigentes, pré-cadastrados com 20 dias de antecedência. Somente 

pessoas cadastradas adentrarão as dependências da Vila Olímpica Nilton Santos 

para a competição.  



 

 

Presença de Público A competição não terá presença de público. 

Apenas árbitros, treinadores cadastrados, atletas e staff poderão estar no 

Ginásio. 

PROTOCOLO COVID: ● Todos os participantes que estiverem com quaisquer sintomas não 

poderão comparecer ao local. 

● Todos que tiverem contato com alguém positivo ou com suspeita de 

coronavírus não poderão comparecer ao local. 

● Será medida a temperatura de todos e os que tiverem temperatura acima 

de 37 graus, não poderão adentrar ao recinto. 

● O olfato será testado e aqueles que estiverem com anosmia terão sua 

entrada proibida. 

● Limpeza e Desinfecção da área de luta serão realizadas entre as seções. 

● As pesagens acontecerão de forma escalonada para evitar aglomerações. 

● Toda equipe de STAFF usará luvas, máscaras e (Face Shield). 

● O uso de máscaras é obrigatório nas dependências da Vila Olímpica e no 

ginásio da competição. Exceto para os atletas no momento de suas lutas. Antes e 

depois do combate deverão estar de máscara. 

● O formato em eliminatória simples prevê que os atletas que perderem 

seus combates deverão se retirar das dependências da Vila Olímpica. 

● Só estarão no ginásio de competição equipe de trabalho e atletas que irão 

lutar.  

● A premiação será feita em espaço aberto logo após o término dos 

combates finais, onde estarão somente os atletas (de máscara), quem for 

entregar as medalhas e o fotógrafo.  Serão mantidas medidas de distanciamento. 

● Todos deverão levar suas máscaras em número suficiente (uma máscara 

a cada 4 horas) 

● Todos deverão levar seu próprio álcool em gel (que deve ser mostrado 

durante a triagem) 

● Será disponibilizado álcool em gel em todas as áreas comuns. 

● O cronograma de competição e pesagem será atualizado dez (10) dias 

antes do evento. 

● A entrada na Vila Olímpica Nilton Santos será escalonada por categorias 

de peso de acordo com o número de inscritos, somente permanecerão nas 

dependências da Vila Olímpica Nilton Santos, os atletas que forem chamados 

para lutar. Todos os atletas que encerrarem suas possibilidades de medalhas na 

categoria deverão se retirar das dependências da Vila Olímpica. 

● Os atletas que forem lutar os dois estilos deverão realizar a pesagem  nas 



 

 

duas categorias em que estiverem  inscritos  (Não haverá tolerância de peso). 

***O não cumprimento das regras do protocolo aqui estabelecido poderá 

acarretar em desclassificação da competição, mesmo depois de encerrada a 

categoria. 

 

 

Rio de Janeiro, 8 de março de 2021. 

 

Flavio Cabral Neves 

Presidente da CBW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 1 

 

ANNUAL MEDICAL CERTIFICATE & WRESTLER’S DECLARATION 
 

Issued for (Wrestler): VALID FOR: 2021 (from 19.10.2020 to 31.12.2021) 
 

FAMILY NAME 
 

First name 
 

Date of Birth 
 

Nationality 
 

Wrestling Style 
 

Weight class 
 

National Federation 
 

 

 
 

I, the undersigned, Doctor, 

I. Medical certificate 

 

Name (family name, first name) 
 

Medical speciality 
 

Address 
 

Email 
 

 

certify that I have examined the Wrestler designated here above on ................................................................ (DD/MM/YYYY). 

 
I certify that this Wrestler has no medical contraindication to compete in the sport of Wrestling in any of the UWW sanctioned events on the Official 

Calendar as from the date of examination mentioned above. I certify that the information provided in this certificate is accurate. This certificate is done 

on request by the above-mentioned wrestler for the appropriate legal purposes. 

 
Date, place, doctor’s signature and stamp: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



 

 

 

 

Anexo 2 

Ficha de inscrição Campeonato Brasileiro Sênior 2021 

 

NOME COMPLETO:  

DATA DE NASCIMENTO  

IDADE  

RG  

CPF  

ESTILO  

CATEGORIA  

CLUBE  

ESTADO  

FILIAÇÃO (PAI)  

FILIAÇÃO (MÃE)  

ENDEREÇO COMPLETO:  

FONE   

CELULAR  

E-MAIL  

      

______________________ 

Nome e cargo / Assinatura do responsável pela federação 

 



 

 

Anexo 3 

 

 Autorização escrita de próprio punho pelo responsável do atleta menor de idade; 

(Exemplo) 

 

Eu ___________________________( Nome), CPF ___.___.___-__ , responsável pelo atleta 

_______________(nome) , nascido em __-___-____,  autorizo meu _________________(grau de parentesco), 

A Participar do campeonato Brasileiro Sênior 2021.  

 

 

Nome: 

 

Documento de identidade: 

 

CPF: 

 

 

Assinatura com firma reconhecida: 

 

Em anexo cópia de identidade e CPF do responsável e do atleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data _____/_______________/_________ 

 

Atestado médico de acordo com o modelo UWW (coloque aqui em anexo) 
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