CBW – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING
INFORMATIVO

Informamos aos atletas das classes Cadete e Júnior, que almejam participar do Campeonato
Pan-americano de sua respectiva classe no corrente ano, NAS CATEGORIAS QUE A
CONFEDERAÇÃO NÃO CUSTEARÁ O ENVIO DE ATLETAS
(as quais não constam no convite da seletiva para o campeonato panamericano cadete e júnior),
devem seguir os procedimentos descritos abaixo para pleitear sua ida ao respectivo campeonato
COM CUSTEIO PRÓPRIO, a fim de, validar sua participação na Competição Internacional:

OBS.: Caso haja mais de uma solicitação na mesma categoria, estes atletas deverãocomparecer
ao local determinado pela Confederação, a fim de, realizarem uma seletiva.
OBS.: O custeio para a referida possível seletiva ficará a cargo do atleta que requer o pleito.
Para estar apto (a) e validar sua participação na Competição Internacional é
preciso realizar as seguintes ações e procedimentos descritos:
1. Os atletas terão o prazo de até 14 (quatorze) de abril do corrente ano para enviar osseguintes
documentos:


Passaporte com data de expiração (validade) com pelo menos 12 meses;



Exame médico no padrão exigido pela United World Wrestling (UWW);

2. Os atletas deverão depositar na conta da CBW até o dia 03 (três) de maio osseguintes valores
referentes às taxas de participação na Competição Internacional:


JÚNIOR - Taxa de anuidade da United World Wrestling + Taxa de remessa de 35% =CHF
100,00 + CHF 35,00 = R$ 945,00



CADETE - Taxa de anuidade da United World Wrestling + Taxa de remessa de 35% =CHF
50,00 + CHF 17,50 = R$ 472,50



Pagamento dos testes de COVID (PCR) referentes ao ingresso e saída da Argentina =CHF
140,00 = R$ 980,00



Taxa de Hospedagem e Alimentação referente a 04 diárias + Taxa de remessa de35% =
CHF 600,00 + CHF 210 = R$ 5.670,00
***Taxa de referência do Câmbio do Franco Suíço = CHF 1,00 = R$ 7,00***

3. Os atletas deverão realizar seu teste de Covid (PCR) no prazo de 48 horas antes do embarque
para a competição. O teste deve estar traduzido para a Língua Inglesa e os custos serão do
próprio atleta.
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4. As passagens aéreas de ida e volta para a Argentina também serão de responsabilidade do
próprio atleta.
5. Os atletas deverão estar munidos com autorização dos pais para viagem internacional
desacompanhados, em modelo próprio, autenticada em cartório para poderem viajar, a qual,
modelo está no convite da seletiva panamericana cadete e júnior.
OBSERVAÇÕES GERAIS:


O descumprimento de qualquer regra nesse Informativo acarretará na recusa da
inscrição do atleta solicitante.



A CBW não se responsabilizará por quaisquer problemas que venham a ocorrer em
relação aos itens 2, 3 e 4 descritos neste documento;



A quantidade mínima de dias do solicitante na referida competição é de 04 (quatro)
dias, sendo que, caso o atleta fique mais dias, deverá arcar com essesgastos.



As INSCRIÇÕES e todas as ações realizadas deverão ser realizadas com a anuência da
Federação do atleta.



Todo o custo referente a participação do atleta na referida competição
FICARÁ A CARGO DO ATLETA que preitear a sua participação.

Flavio Cabral Neves
Presidente da Confederação Brasileira de Wrestling
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