
 

 

REGULAMENTO HALTEROFILISMO 
MEETING PARALÍMPICO LOTERIAS CAIXA 2021 

 

I – DAS INSCRIÇÕES - GERAL 

 

Artigo 1º - As provas disponíveis para inscrição estão descritas e serão 

disputadas de acordo com o Programa de Provas, conforme ANEXO 1. 

 

Artigo 2º - Atletas com idade entre 14 e 20 anos completos no ano da 

competição, terão seus resultados considerados para os rankings das 

categorias Junior e Adulto. 

 

Artigo 3º - Poderão participar todos os atletas em situação regular no 

cadastro do CPB. 

 

Artigo 4º – O atleta deverá competir na categoria em que foi inscrito. 

 

Parágrafo único - Ao final do prazo de inscrição, a participação será 

considerada confirmada, não sendo permitida alterações futuras, salvo 

ocorrências devidamente documentadas conforme Regulamento Geral. 

Em caso de alguma necessidade de alteração na categoria de peso, o 

Clube deve enviar um e-mail com a solicitação de alteração com até 

15 dias de antecedência do evento. Enviar a solicitação para o e-mail 

julio.trigo@cpb.org.br. 

 

Artigo 5º - A depender da quantidade de atletas inscritos em cada 

evento, para ambos os gêneros e divisões etárias, poderá haver agrupamento 

de categorias, de acordo com os preceitos da World Para Powerlifting (WPPO). 

Os atletas competirão em categorias combinadas, porém os resultados 

absolutos serão inseridos em cada categoria e faixa etária correspondente. 

 

Artigo 6° - As categorias serão disputadas de acordo com as regras 

do WPPO, respeitando as exceções contidas nesse Regulamento.  

 

Artigo 7° - Os atletas inscritos na competição, independentemente do 

evento, deverão utilizar uniformes de acordo com as regras da modalidade. 

 

Artigo 8º - Todas as provas com atletas inscritos serão abertas, 

independentemente do número de participantes na prova. 

 



 

 

Parágrafo único - Todas as provas serão premiadas com medalha, 

independentemente do número de Clubes e atletas inscritos. 

 

Artigo 9º - Os protestos de resultados originados durante as 

competições deverão ser manifestos até o prazo máximo de 01 (um) minuto 

após o encerramento do movimento que deu motivo à reclamação ao 

Controlador Técnico da prova, que levará o pleito para a mesa do Júri Técnico, 

o qual será composto por 3 (três) árbitros distintos daqueles do palco. A 

equipe reclamante será informada do resultado do protesto logo após o 

julgamento. 

 

§ 1º – Para que um resultado seja revertido os três árbitros deverão 

ser unânimes nas suas avaliações. 

 

§ 2º – Ao manifestar o protesto o Clube deverá pagar uma taxa de 

R$100,00 (Cem reais) junto ao Controlador Técnico. 

 

§ 3º – Caso o protesto seja deferido os R$100,00 (Cem Reais) 

retornam para o Clube, ao passo que, sob efeito de indeferimento, os 

R$100,00 ficam retidos. 

 

Artigo 10 – Os casos omissos nesse regulamento serão analisados e 

resolvidos pelo Diretor Técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro. 

 

III – DO CONGRESSO TÉCNICO 

 

Artigo 11 - O congresso técnico será realizado de forma virtual no dia 

que antecede ao primeiro dia de competição de cada evento do Meeting 

Paralímpico LOTERIAS CAIXA 2021. Os documentos relativos à cada evento 

serão entregues no local e dia da competição antes de seu início. 

 

§ 1º - Cada clube poderá ter até dois representantes da comissão 

técnica no congresso.  

 

§ 2º - Informações extraordinárias e acordos técnicos específicos 

poderão ser firmados entre os representantes dos clubes presentes e o 

Comitê Organizador. Os Clubes que não enviarem um representante oficial 

aceitará tacitamente as possíveis resoluções que ocorram no momento da 

reunião. 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 – PROGRAMA DE PROVAS 

MEETING PARALÍMPICO LOTERIAS CAIXA 2021 
 

MASCULINO FEMININO 

-49,0 KG -41,0 KG 

-54,0 KG -45,0 KG 

-59,0 KG -50,0 KG 

-65,0 KG -55,0 KG 

-72,0 KG -61,0 KG 

-80,0 KG -67,0 KG 

-88,0 KG -73,0 KG 

-97,0 KG -79,0 KG 

-107,0 KG -86,0 KG 

+107,0 KG +86,0 KG 

 

 

 

 

ANEXO 2 – ÍNDICES MÍNIMOS PARA NACIONAIS 

HALTEROFILISMO 2021 

 

MASCULINO FEMININO 

Categoria 
MQS 

Adulto 

MQS 

Junior 
Categoria 

MQS 

Adulto 

MQS 

Junior 

 

*Marcas a confirmar 

 


