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Niterói, 28 de janeiro de 2022. 

 
 

CBW – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING 
ATA DE APROVAÇÃO DO REGULAMENTO TÉCNICO 2022 

 
Assunto:  
Análise de aprovação do Regulamento Técnico 2022 da CBW, que será composto dos 
seguintes tópicos: 
1- Sistema de Ranking 
2- Forma de competição 
3- Formação das equipes nacionais 
4- Calendário de competições 
 
Data: Reuniões realizadas nos dias 07, 12 e 27 de janeiro, por meio virtual. 
 
Participantes: 
1. Flávio Cabral Neves – Presidente da CBW 
2. Aline Silva – Vice-Presidente da CBW 
3. Waldeci de Souza – Vice-Presidente da CBW 
4. Josué Moraes – Gerente Executivo de Desenvolvimento e Alto Rendimento Esportivo 

CBW 
5. Caroline Soares – Presidente da Comissão de Atletas da CBW 
 
Introdução: 
No dia 23 de dezembro de 2021 foi enviado e-mail pela CBW aos membros de Direção, 
Gestão técnica e a Comissão de Atletas, a fim de mobilizar a todos, para que enviassem 
sugestões e analisassem documentos preparatórios que seriam necessários para 
consolidação do conjunto que compõem o Regulamento Técnico da CBW para 2022. 
Aproveitando também para convidar a todos para a data de reunião de análise.  
Segue abaixo a transcrição do e-mail para registro: 
 
Prezada Presidente da Comissão de Atletas e demais atletas membros, 
Estamos no processo de atualização e aperfeiçoamento do Regulamento Técnico 
2022 da CBW, que será composto dos seguintes tópicos: 
1- Ranking 
2- Forma de competição 
3- Formação das equipes nacionais 
4- Calendário de competições 
Dessa forma, gostaríamos de solicitar a análise e as sugestões dos atletas para o 
contínuo aperfeiçoamento e atualização do Regulamento Técnico da CBW para 2022. 
Pedimos que Comissão de Atletas possa encaminhar todas as sugestões para análise 
das respectivas Áreas Técnicas responsáveis da CBW até o dia 03 de janeiro de 2022. 
Pode ser por esse e-mail mesmo, pois está em cópia, o Gerente de Seleções e 
representante da Área Técnica. 
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Na sequência será necessário que haja uma reunião do Comitê Técnico da CBW, que 
terá a participação de um representante da Comissão de Atletas, para aprovação do 
Regulamento Técnico 2022 da CBW. 
Esse Comitê Técnico será formado pelos seguintes membros: 

1.       Presidente da CBW 
2.       1o Vice Presidente da CBW 
3.       2o Vice Presidente da CBW 
4.       Gerente de Seleções da CBW 
5.       Presidente da Comissão de Atletas da CBW 

 Pra encerrar, seguem as principais datas e entregas envolvidas: 
• Até o dia 03 de janeiro (2a feira) - Envio das Sugestões da Comissão de Atletas 

em relação a todos os aspectos técnicos da CBW. 
• Dia 07 de janeiro (6a feira) em horário a definir - Reunião do Comitê Técnico 

para aprovação do Regulamento Técnico da CBW 2022. 
A Direção da CBW entende que a Comissão de Atletas é uma representação 
fundamental na interlocução com todo o segmento, e possui o papel institucional de 
passar a perspectiva e a visão do segmento. 
Cabendo a gestão da Confederação a responsabilidade de analisar e aplicar tudo que 
for possível e em linha com o planejamento, objetivos da CBW. 
Segue em anexo a esse e-mail dois documentos: 

1.       A apresentação feita pela Direção da CBW a respeito das principais 
ações realizadas neste ano; 
2.       A proposta em estudo do Calendário para 2022. 

Caso haja alguma dúvida técnica específica, por favor, podem entrar em contato 
direto com o representante da Área. 
 
Reuniões e pontos de destaque: 
Em função da quantidade de conteúdo a ser analisado e da necessidade de haver um 
maior aprofundamento e discussão de alguns tópicos, tornou-se adequado haver 03 dias 
de reuniões, que resultaram num documento trabalhado por todos os envolvidos do 
Comitê Técnico.   
A seguir alguns tópicos de maior destaque, a citar:  
 

a) Formação das equipes nacionais 
Nesse tópico foi discutido o Termo de Conduta do Atleta da Seleção Brasileira, com os 
seguintes destaques: 
A Vice-presidente Aline Silva encaminhou sugestões para os textos dos tópicos: 9.2.3, 
9.2.4, 9.2.11 e 9.2.14 
Com as adaptações necessárias foram propostos Termos de Conduta para dirigentes, 
árbitros e treinadores. 
Os atletas, quando convocados farão sua inscrição no site, quando tomarão 
conhecimento do Termo de Conduta e se comprometerão a cumpri-lo.  

1. Os cursos contra assédio e racismo do COB, e os da ABCD serão disponibilizados 
no site. 

2. Alteração da pontuação no ranking da Copa Brasil e Campeonato Brasileiro CBC. 
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Observações: 
a. A participação nos Campeonatos Brasileiros Regionais é aberta para todas 
Federações, porém só serão computados no ranking os três melhores resultados; 
b. O ranking será utilizado para pontuação para bolsa atleta e critério de desempate 
para bolsa na Universidade Estácio; 
c. O ranking servirá para definição dos quatro cabeças de chave nos campeonatos 
nacionais; 
d. Caso o atleta mude de categoria de peso durante o ano, o mesmo não terá direito aos 
pontos já adquiridos na categoria anterior; 
e. O atleta carregará 5% dos pontos somados naquele ano para o outro, na mesma classe 
de idade e categoria de peso. 
f. Não haverá carregamento de pontos de uma categoria de peso para outra, e nem de 
uma classe de idade para outra. 
g. Atletas só serão autorizados a competir com recursos próprios se estiverem entre os 
4 primeiros atletas do ranking nacional, e só pontuarão se lutarem em suas categorias; 
h. Atletas que apresentarem um Resultado Adverso (positivo para dopagem), e forem 
condenados em última instância serão excluídos do Ranking Nacional; 
i. Será punido através de perda 50% da pontuação total do ranking e suspensão de 6 
meses de competições nacionais e internacionais o atleta que tiver atitudes 
antidesportivas como injúria, agressão física e descumprimento de regras pré-
estabelecidas em training camps e competições, assim como os árbitros e técnicos; 
j. Será punido através de perda 50% da pontuação total do ranking e suspensão de 6 
meses de competições nacionais e internacionais o atleta que não alcançar o peso em 
competição internacional oficial.  
 

3. Critérios para formação das seleções brasileiras 
- A inscrição para os campeonatos brasileiros é aberta, sem restrição de número, porém 
somente contarão para a classificação geral os dois melhores resultados por categoria 
de cada federação. 
 

b) Calendário 
O calendário aprovado e que será divulgado poderá sofrer alterações em função de 
fatores que não podem ser controlados pela gestão da CBW, a destacar possíveis 
mudanças pela Federação Internacional, supressão de datas, questões financeiras ou 
outras variáveis. Mas qualquer alteração será notificada com antecedência e suas razões 
explicadas. 

 
c) Forma de Competição 

A CBW irá adotar a forma de competição preconizada pela Federação Internacional de 
Wrestling. 
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Deliberação final: 
Em função dos inúmeros encontros, análises e discussões de trabalho entre todos os 
membros do Comitê Técnico da CBW, composto pelo Presidente, a Vice e o Vice-
Presidente, o Gerente de Desenvolvimento e Alto Rendimento Esportivo e mais a 
Presidente da Comissão de Atletas, que representou todo o segmento, a decisão de 
aprovação do Regulamento Técnico de 2022 foi unânime. 
 
Dessa forma, o Regulamento Técnico 2022 da CBW e que será disponibilizado no site 
oficial da Confederação, será composto pelos seguintes documentos: 
1- Sistema de Ranking 
2- Forma de competição 
3- Formação das equipes nacionais 
4- Calendário de competições 
 
Os referidos documentos estarão acessíveis as Federações filiadas, Clubes/Associações 
esportivas, atletas e todo o público geral. 
Passando a vigorar para o ano de 2022. 
 
Assinam essa Ata: 
 
Flavio Cabral Neves       
Presidente da CBW                                
 
Aline Silva       
Vice-Presidente da CBW                                 
 
Waldeci de Souza       
Vice-Presidente da CBW                                 
 
Josué Moraes       
Gerente Executivo de Desenvolvimento e Alto Rendimento Esportivo CBW 
 
Caroline Soares  
Presidente da Comissão de Atletas da CBW 
 


