
 

 
 

CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SUB-20 DE WRESTLING® – CBI – 2023 

 

CONVITE 
 
 
A Confederação Brasileira de Wrestling (CBW) e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) vêm 

através deste comunicar sua Federação sobre o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub - 20 de 

Wrestling® – CBI –2023, Estilos Greco- Romano, Livre Feminino e Livre Masculino, a ser 

realizado de 5 a 7 de maio de 2023, na cidade do Rio Janeiro- RJ, em ginásio a ser confirmado. 

 

Só poderão participar do campeonato atletas dos clubes que estiverem regularmente 

filiados à Confederação Brasileira de Clubes, independente da categoria a que o seu clube 

pertença no sistema da CBC. 

 

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

e não haverá limite de inscrições de atletas por clube. Os clubes deverão inscrever seus atletas 

e técnicos na competição através de suas respectivas Federações estaduais. A competição será 

exclusiva para categoria Sub20. 

 

O (a) atleta só poderá realizar sua inscrição em apenas uma categoria de peso por estilo. 

Todos os clubes participantes devem apresentar seguro de vida e seguro de acidente para 

seus atletas. 

 

O CBI Sub20 será seletiva para o Campeonato Pan-americano, que será realizado de 8 a 9 de 

julho, em Santiago - CHI. 

 

Nas categorias olímpicas haverá seletiva (melhor de três combates) dos campeões com os 

melhores do ranking geral desde que estes (as) sejam medalhistas. Se tiver havido um 

combate entre esses lutadores, o resultado será levado para a melhor de três (1x0).  

A CBW arcará com os custos da equipe. 

 

Nas categorias não olímpicas, obedecendo a ordem de classificação no CBI, os (as) atletas 

poderão se candidatar para participar do Campeonato Pan-americano com recursos próprios. 

 

 

 

 



 

 
 

Os (as) atletas que vencerem a seletiva para Campeonato Pan-americano, para que tenham 

sua vaga confirmada, deverão estar com o passaporte no sistema da Bigmídia com validade 

até 06 de janeiro de 2024 e atestado médico modelo UWW em dia. Caso o campeão da 

categoria não possua a documentação em dia, o mesmo não poderá integrar a equipe 

nacional. 

 

Todos os atletas devem ter a logomarca de seus clubes e o Selo de Formação CBC na malha 

de competição e no uniforme da cerimônia de premiação. Para baixar o selo formador clique 

aqui  

https://www.cbclubes.org.br/formacao-de-atletas/manuais-da-marca/selo-de-formacao-de-

atletas. 

Todos os clubes devem fazer suas solicitações de passagens aéreas diretamente no sistema 

da Plataforma Digital do CBC, conforme os prazos indicados pelo CBC. 

A premiação acontecerá de acordo com o cerimonial de premiação da CBW Clique para 

conferir o cerimonial de premiação adotado a partir de 2022 http://cbw.org.br/cerimonial-

de-premiacao-cbw-2022/ 

Aguardamos a participação de todos,  

Atenciosamente, 

 

 
 

                                                  Rio de Janeiro, 14 de março de 2023 

Flavio Cabral Neves  

Presidente da CBW 
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Inscrições online   https://cbw.bigmidia.com/site/login 

Local da Competição A definir 
 

Classe de idade Contam a partir da data de nascimento 

 
Inscrições 

 

 As inscrições devem ser realizadas na plataforma on line 
da CBW. 
- Os clubes devem se inscrever impreterivelmente 
até 10 de abril de 2023. 
 

 O (a) atleta só poderá realizar sua inscrição em apenas 
uma categoria de peso por estilo. 
 

 O (a) atleta só poderá alterar sua categoria de peso até o 
prazo final da inscrição. 
 

 Somente serão aceitas inscrições de atletas brasileiros 
ou  elegíveis a lutar pelo Brasil. 

 

Taxa de inscrição: R$ 110,00 por estilo 

Taxa de anuidade: R$ 150,00 

Categorias de Peso 
(sem  tolerância) 

 

ESTILO LIVRE FEMININO 

50kg, 53kg, 55kg, 57kg, 59kg, 62kg, 65kg, 68kg, 72kg e 76kg  

ESTILO LIVRE MASCULINO 

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

ESTILO GRECO-ROMANO 

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

 

Área de Lutas 3 tapetes oficiais 

Pesagem  

OBS: NA HORA DA PESAGEM SERÁ OBRIGATÓRIA A 

APRESENTAÇÃO  DE UM DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO. 

N° estimado de atletas 300 atletas 

Premiação Serão premiados os primeiros, segundos e terceiros colocados 
de  cada categoria. 
Serão premiados com troféus os três primeiros clubes na 
classificação geral. 

https://cbw.bigmidia.com/site/login


 

 
 

 

 

PROGRAMA 
 

Dia HORA ATIVIDADE 

5/5/2023 18h às 19h Congresso técnico 

5/5/2023 19h às 20h Clínica de arbitragem 

6/5/2023 7h às 7h30 Pesagem: todas as categorias dos três estilos 

6/5/2023 9h às 16h Previsão de duração da competição individual 

7/5/2023 9h às 16h Previsão de duração da competição por equipes 

 
Obs.: os horários da competição são estimados e, depois de divulgados, 

deverão ser cumpridos rigorosamente sob risco de desclassificação por não 

comparecimento às chamadas para os combates. 

 
Observações Gerais 
 

 

 

 

Rio de Janeiro , 14 de março de 2023 

 

 

Competição por equipes 

 
O regulamento e o sistema da competição por 
equipes serão disponibilizados oportunamente. 
 

 

 

Das responsabilidades 

A CBW não se responsabilizará por quaisquer 
problemas causados por medidas preventivas 
governamentais em decorrência da pandemia 
causada pelo coronavírus.  
A CBW não se responsabilizará por traslados, 
hospedagem e alimentação dos  participantes da 
competição. 



 

 
 

    FLAVIO CABRAL NEVES 

         Presidente da CBW 


