CONVITE

A CBW - Confederação Brasileira de Wrestling e o Comitê Organizador vêm através deste comunicar
sua Federação sobre A Seletiva visando o Campeonato Pan-Americano Cadete e Junior de Wrestling
2021 - Estilos Greco-romano, Livre masculino e Livre feminino, que será realizado nos dias 01 de
maio de 2021.
A competição será realizada no Estado Rio de Janeiro

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

Aguardamos a participação de todos,

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 30 de Março de 2021

Flavio Cabral Neves
Presidente da CBW

Seletiva para o Campeonato Pan-Americano Cadete e Júnior de Wrestling 2021
Enviar inscrições para
Local da Competição

Email: inscricoes.cbw@gmail.com
RIO DE JANEIRO
Cadete 15, 16 17anos s que possuírem 14 anos podem lutar com
autorização dos pais e atestado médico

Categoria de idade

Taxa de inscrição:
Taxa de anuidade 2021

Júnior 18,19 e 20 anos os que possuírem 17 anos podem lutar com
autorização dos pais e atestado médico
Não será cobrado inscrição
R$ 120,00 (atletas e árbitros)
Luta Olímpica:
Categoria Cadete
GR- 45Kg, 51Kg, 60Kg, 71Kg, 92Kg
EL- 48Kg, ,55Kg, ,65Kg, ,80Kg, ,110Kg
LF-43K, 49Kg, 57Kg, 65Kg, 73Kg,

Categorias de Peso (sem tolerância)

Categoria Júnior
GR- ,60kg, 67kg, 77kg, 87kg, 97kg, 130kg
EL – 57kg, 65kg, 74kg, 86kg, 97kg, 125kg
LF – 50kg, 53kg, 57kg, 62kg, 68kg, 76kg
OS ATLETAS PODERÃO SE INSCREVER EM MAIS DE 1 (UM) ESTILO.

Inscrições

Até dia 15/04/2021 todos os atletas devem:
●
Enviar atestado médico modelo UWW (ANEXO 3);
●
Comprovante de pagamento da anuidade;
●
Ficha de inscrição preenchida (Anexo 1);
●
Atletas com 18 anos incompletos devem enviar autorização do
responsável (Anexo 2) e autorização de viagem internacional para viajar
desacompanhado com assinaturas reconhecidas em cartório competente
por AUTENTICIDADE. (ANEXO 4)
Enviar CÓPIA DO PASSAPORTE DO ATLETA INSCRITO, POIS,
●

A SUA FALTA ENCEJARA NA REJEIÇÃO DA INSCRIÇÃO.
***Não será aceita qualquer inscrição fora do prazo e ou com faltas de
documentos.***
Área de Lutas

2 Tapetes.

Pesagem

NO LOCAL DA COMPETIÇÃO,
OBS: NA HORA DA PESAGEM É OBRIGATÓRIO APRESENTAR O
PASSAPORTE COM VALIDADE MINIMA DE 1 (UM) ANO

N° Estimado de Atletas

120 atletas

Seletiva para o Campeonato Pan-Americano Cadete e Júnior de Wrestling 2021
PROGRAMA
Dia

Hora

Atividade

26/04 /2021

Até as 17 horas

último prazo para alteração de peso

01/05/2021

7:00 às 7:30

Pesagem:
Todas as categorias

01/05/2021

8:00 as 13:00

Eliminatórias e finais
Todas as categorias

Obs.: Os horários da competição devem ser cumpridos rigorosamente com o risco de desclassificação por
não comparecimento às chamadas para os combates.
Obs.: Não haverá premiação.

Seletiva para o Campeonato Pan-Americano Cadete e Júnior de Wrestling 2021
OBSERVAÇÕES GERAIS
Com a pandemia mundial critérios de prevenção de Covid 19 serão adotados:

Sistema de Competição

Da Participação
Data limite para inscrições

Na Seletiva para o Campeonato Pan-Americano Cadete e Júnior de Wrestling 2021
o “Sistema de Competição” será o de “Eliminatória Simples” para todas as categorias
independentes do número de atletas na chave.
Somente poderão participar da seletiva os atletas elegíveis a participarem do
Campeonato Pan-Americano Cadete e Junior de Wrestling de 2021.
O Limite para as inscrições será 15/04/2021, para as federações.
A CÓPIA DO PASSAPORTE DO ATLETA INSCRITO DEVERÁ SER ENVIADO PARA A CBW
ATÉ A DATA LIMITE PARA AS INSCRIÇÕES, POIS, A SUA FALTA ENCEJARA NA
REJEIÇÃO DA INSCRIÇÃO.
A CBW não se responsabilizará por eventuais cancelamentos de vôos, desistências,
transportes até o local de competição e eventuais acontecimentos.
Inclusive 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
seletiva.

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.

Presença de Público

A competição não terá a presença de público.
Apenas os 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 vírus não poderão
comparecer ao local.
●
Será medida a temperatura de todos os que tiverem temperatura acima de 37
graus, não poderão adentrar ao recinto.
●
O olfato será testado os que estiverem com anosmia terão sua entrada
proibida.
●

suspeita de corona

●

Limpeza e Desinfecção da área de luta será realizada entre as seções.

●

As pesagens acontecerão de forma escalonada evitando assim aglomerações.

●

Toda equipe de STAFF usará luvas e máscaras e (face shield).

●
Obrigatório o uso de máscara nas dependências do Ginásio da competição.
Exceto os atletas no momento de suas lutas, antes e após o combate deverão estar de
máscara.
●
Como será eliminatória simples os atletas que perderem seus combates
deverão se retirar das dependências do ginásio.
●
Só estarão no ginásio de competição a equipe de trabalho e os atletas que
tiverem a 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. Será mantida 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 ao Ginásio será escalonada por categorias de peso de acordo com o
número de inscritos, somente permanecerá nas dependências do ginásio os atletas
que forem chamados para lutar, todos atletas que encerrarem suas possibilidades de
medalhas na categoria deverá se retirar das dependências do ginásio.
●

Os atletas não poderão se inscrever em dois estilos .

●
***O não cumprimento das regras do protocolo aqui estabelecido poderá
acarretar em desclassificação da competição, mesmo depois de encerrada a
categoria.

.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2021

Flavio Cabral Neves
Presidente da CBW

Anexo 1
Ficha de inscrição da Seletiva para o Campeonato Pan-Americano Cadete e Júnior de Wrestling 2021
NOME COMPLETO
DATA DE NASCIMENTO
IDADE
RG
CPF
ESTILO
CATEGORIA
CLUBE
ESTADO
ENDEREÇO COMPLETO:
TELEFONE
CELULAR
E-MAIL

Nome e cargo / Assinatura do responsável pela federação

Anexo 2

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 Seletiva para o Campeonato Pan-Americano Cadete e Júnior de Wrestling 2021.

Nome:
Documento de identidade:
CPF:

Assinatura com firma reconhecida:
Em anexo cópia de identidade e CPF do responsável e do atleta.

Data

/

/

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. Medical certificate
I, the undersigned, Doctor,
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: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Wrestler’s declaration
Pursuant to the Regulations for the Issuance of the UWW Licence (article 3) and as a holder of a UWW License, I, the undersigned, undertake to:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Provide accurate personal information for the initial application and/or for each renewal of the Licence;
Comply with the obligations that result from the UWW Constitution, rules and regulations as well as all UWW past and forthcoming decisions
and guidelines;
Only compete in Olympic and/or associated Wrestling styles events, and which are recognised or authorized by UWW or by any of its affiliated
or associated members;
Compete with respect for my opponent and the Refereeing body, abide by the UWW Rules of Conducts and adhere to the principles of Fairplay;
Observe and comply with the UWW Anti-doping Regulations implementing the World Anti-Doping Code;
In case of dispute in connection with the application of UWW’s Constitution, rules and regulations, as well as with UWW decisions and
guidelines, and any dispute with UWW, its affiliated or associated members or with clubs, in connection with the participation in the sport of
Wrestling, accept, after exhaustion of any procedure set forth in the applicable UWW Regulations, the exclusive competence of the Court of
Arbitration for Sport in Lausanne, Switzerland, excluding all recourse to ordinary courts, including in respect of provisional measures.

By signing this declaration, I also understand and accept that any Personal Data collected and/or processed by UWW will be used only to fulfil the UWW
objectives as described in the Constitution, including but not limited to the regulation, the organization, the promotion, the development and the
protection (against doping and any form of sports integrity violations) of the sport of Wrestling and associated styles, and will be shared with authorized
third parties (for instance Event organizers, Affiliated or Associated National Federations, IMSSA, other Sports Governing Bodies, ITA, Sample Collection
Authorities, Doping Control Officers, other Anti-Doping Organisations, Major Events Organisers, etc.). I understand that my Personal Data will solely be
used for these purposes and will be treated in strict confidentiality. I have read, understood and I accept the processing of my personal data as describe
in the Data Protection & Privacy Rules.
I also understand and accept that, for the purpose of the fight against doping in Sports, I may be subject to anti-doping controls at any place and any
time, in accordance with the UWW Anti-doping Rules, the World Anti-doping Code and WADA’s International Standards.
I finally understand that in the event of an accident or illness occurring abroad in the course of a competition registered on the UWW Calendar, the
UWW licensees are insured by an insurance provided by IMSSA covering the medical costs in the place of the competition and on their return to the
country of residence, under the condition and in so far as the illness or accident occurred for the first time during this competition abroad. IMSSA does
not cover the medical costs of licensees during UWW competitions taking place in their home country. Wrestlers must therefore apply for a local
insurance for these competitions. Additional information and related regulations on rights and obligations for the holders of a UWW license are available
on the UWW website (www.unitedworldwrestling.org).
Date (DD/MM/YYYY): ………………………………………………………..

Wrestler’s signature*: …………………………………………………………………………

* or Parent’s/Guardian’s signature (if the Wrestler is a Minor or has an impairment
preventing him/her signing this form)
2021 UWW Annual Medical Certificate & Wrestler’s Declaration

FORMULÁRIO PADRÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL
PARA CRIANÇAS OU ADOLESCENTES – Res.: 131/2011-CNJ
Eu,
portador(a) da Cédula de Identidade/Passaporte n.
, data de expedição
/

Válida até

PAI

MÃE

TUTOR(A)

da Cédula de Identidade/Passaporte n.
data de expedição:
/
/

, expedida(o) pela
, residente à

/

, tel. de contato: (

)

, portador(a)
, expedida(o) pela

,

, residente à
, tel. de contato: (

PAI

MÃE

, na cidade de
, na

GUARDIÃ(O) e

, UF:
na qualidade de

/ 20
,

, UF:
qualidade de

/

TUTOR(A)

, na cidade de
,

)

GUARDIÃ(O), AUTORIZO(AMOS) que o(a) menor
, nascido(a) em

/

/

sexo:
masc.
fem. , natural de
Passaporte/Identidade nº
, expedido(a) pela
em / / , viaje com destino ao exterior, na companhia
de
portador(a) do Passaporte/Identidade n.
em

/

/

,
,
,
,

, expedido(a) pela

,

, residente
, na cidade de
, UF:

Observação: Salvo se expressamente consignado, este documento não constitui autorização para
fixação de residência permanente no exterior.
Local/Data:

,

Assinatura(s): 1)

2)

de

de 20

.

.

