
 

  

CAMPEONATO MUNDIAL DE JOVENS 

DE HALTEROFILISMO TBILISI (Georgia) 2021 

Critérios de Entrada 

 

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio de seu Departamento 

Técnico e da Coordenação Técnica da modalidade de Halterofilismo, dentro 

do seu planejamento de alta performance para o ciclo paralímpico 

2021/2024, divulga os critérios de composição da delegação brasileira para 

Campeonato Mundial de Jovens de Halterofilismo do WPPO 2021, em Tbilisi, 

na Georgia. 

O número de atletas que formará a delegação para o Mundial da 

Georgia está condicionado à performance dos atletas durante o período de 

obtenção de marcas. Dentro das limitações dos dados disponíveis, o CPB 

estabelece os critérios de entrada a seguir para a formação da delegação da 

modalidade de halterofilismo: 

 

1. Só poderão fazer parte da delegação brasileira de halterofilismo os 

atletas que cumprirem a elegibilidade da WPPO (World Para 

Powerlifting) para a competição; 

 

2. Farão parte da delegação brasileira de halterofilismo somente os 

atletas até 20 anos que obtiverem o Índice Técnico da modalidade em 

competições oficiais do CPB ou da WPPO, em provas do programa 

oficial da competição (tabela de índices no ANEXO 1), no período de 

01/01/2019 a 13/10/2021; 

 

2.1. Serão considerados até três atletas por categoria, sendo 

elegíveis os três melhores atletas por categoria; 

 

2.1.1. Em caso de empate no nível da performance, serão 

considerados os melhores Índices Técnicos (peso levantado / 

massa corporal), como fator de desempate; 

 

3. Casos omissos a este documento serão avaliados pela Diretoria Técnica 

do Comitê Paralímpico Brasileiro. 

 

Diretoria Técnica 

Comitê Paralímpico Brasileiro  



 

  

ANEXO1 

Índices Técnicos masculinos Júnior para a participação na seletiva 

para o Campeonato Mundial 2021 

 

CATEGORIAS (KG) MARCA MÍNIMA (KG) 

- 49.00 kg 61 kg 

- 54.00 kg 68 kg 

- 59.00 kg 74 kg 

- 65.00 kg 81 kg 

- 72.00 kg 90 kg 

- 80.00 kg 100 kg 

- 88.00 kg 110 kg 

- 97.00 kg 121 kg 

- 107.00 kg 134 kg 

+ 107.00 kg 134 kg 

 

 

Índices Técnicos femininos Júnior para a participação na seletiva 

para o Campeonato Mundial 2021 

 

CATEGORIAS (KG) MARCA MÍNIMA (KG) 

- 41.00 kg 31 kg 

- 45.00 kg 34 kg 

- 50.00 kg 38 kg 

- 55.00 kg 41 kg 

- 61.00 kg 46 kg 

- 67.00 kg 50 kg 

- 73.00 kg 55 kg 

- 79.00 kg 59 kg 

- 86.00 kg 65 kg 

+ 86.00 kg 65 kg 

 


