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 MANUAL DOS CAMPEONATOS BRASILEIROS DE BOXE CADETE 
MASCULINO E FEMININO, E JUVENIL MASCULINO E FEMININO – 

2021 - CUIABÁ - MT 

 

 
 

Confederação Brasileira de Boxe 
 

Convocação 
 

A Confederação Brasileira de Boxe, inscrita no CNPJ sob o n° 33.863.065/0001-20, com 
sede na Rua Gomes Freire, 330, Lapa, São Paulo - SP, CEP 05071-050, vem por meio desta 
convidar todas as Federações Estaduais de Boxe que estejam regularmente filiadas a esta 
confederação a participar dos Campeonatos Brasileiros AOB seguintes: 
 

• 1º Campeonato Brasileiro de Boxe CADETE FEMININO 

• 13º Campeonato Brasileiro de Boxe CADETE MASCULINO 

• 5º Campeonato Brasileiro de Boxe JUVENIL FEMININO 

• 12º Campeonato Brasileiro de Boxe JUVENIL MASCULINO 
 
 
 

Os eventos serão realizados na cidade de Cuiabá - MT, entre os dias 06/11/2021 a 
14/11/2021, sob as bases contidas neste manual de convocação. 

 
 
 
 
Marcos Candido de Brito 
Presidente da Confederação Brasileira de Boxe 
São Paulo, 15 de setembro de 2021. 
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BASES DE CONVOCAÇÃO 

 

 

1. Títulos dos eventos:  
 

• 1º Campeonato Brasileiro de Boxe CADETE FEMININO 

• 13º Campeonato Brasileiro de Boxe CADETE MASCULINO 

• 5º Campeonato Brasileiro de Boxe JUVENIL FEMININO 

• 12º Campeonato Brasileiro de Boxe JUVENIL MASCULINO 
 

2. Período dos eventos: 
 

 

 

3. Local da competição 

 

Cidade: Cuiabá 

Estado: MT 

Logradouro: Ginasio da Lixeira (AV JOAO GOMES MONTEIRO SOBRINHO, S/N - LIXEIRA 

- CUIABA/MT – CEP 78008-800) 

 

4. Equipes Participantes: 

 

• Federações Estaduais regularmente filiadas à Confederação Brasileira de Boxe; e 

 

• Atletas convidados e/ou convocados pela Confederação Brasileira de Boxe. 

 
 
 

ATIVIDADES DATAS HORÁRIOS 

Período do Evento De 06/11/2021 a 14/11/2021   

Período de Competição De 07/11/2021 a 13/11/2021  

Chegada das Equipes 06 de novembro de 2021 
A partir 12:00 h 
até às 18h00 

Congresso Técnico e sorteio 06 de novembro de 2021 
20:00 h 
(telepresencial) 

Pesagens  Diárias (de 07/11/2021 a 13/11/2021) 7:00 - 8:00 h 

Preliminares/Quartas de Final 07 a 09 de novembro de 2021 14:00 h 

Semifinais 10 e 11 de novembro de 2021 14:00 h 

Finais 12 e 13 de novembro de 2021 14:00 h  

Saída das equipes 14 de novembro de 2021 Até 10:00 h 
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5. Elegibilidade dos boxeadores. 

 

• A participação no CAMPEONATO BRASILEIRO CADETE (masculino e feminino) 

será exclusiva para atletas não profissionais nascidos entre 2005 e 2006; e 

• A participação no CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL (masculino e feminino) 

será exclusiva para atletas não profissionais nascidos entre 2003 e 2004. 

 

 

Critérios de representação: 

 

 
As Federações regularmente filiadas à CBBoxe e aptas poderão requerer a inscrição dos atletas 

que atenderem um dos requisitos abaixo: 

 

a) Tiverem sido medalhistas (ouro, prata ou bronze) nos Campeonatos Estaduais respectivos no 

ano de 2021. 

a.1) Caso o critério de elegibilidade seja a medalha em campeonato estadual, a Federação 

regularmente filiada apta à CBBoxe deverá informar à CBBoxe as datas, locais e horários de 

realização do respectivo campeonato, além de comprovar que o respectivo atleta seja 

natural do Estado ou que lá tenha residência e domicílio há pelo menos 12 (doze) meses 

imediatamente anteriores ao pedido de inscrição. 

OU 

b) Tiverem nascido no Estado respectivo; OU 

c) Fizerem parte da Seleção Olímpica Permanente. 

 

6. Regras de competição: 

 

 

• Os Campeonatos Cadete Masculino e Feminino, e Juvenil Masculino e 

Feminino se regerão pelo regulamento Internacional da AIBA vigente e que 

se encontra disponível no site da Confederação Brasileira de Boxe, traduzido 

inclusive, pelo link http://cbboxe.org.br/regulamento/. 

 

• O Campeonato de Boxe Cadete Feminino será realizado para 6 (seis) categorias 

de peso: 48 Kg, 52 Kg, 57 Kg, 60 Kg, 66 Kg e 75 Kg. 

 

http://cbboxe.org.br/regulamento/
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• O Campeonato de Boxe Cadete Masculino será realizado para 6 (seis) categorias 

de peso: 50 Kg, 54 Kg, 60 Kg, 66 Kg, 75 Kg e 80 Kg. 

• O Campeonato de Boxe Juvenil Masculino será realizado para 8 (oito) categorias 

de peso: 51 Kg, 54 Kg, 60 Kg, 63,5 Kg, 67 Kg, 75 Kg, 86 Kg e 92 Kg. 

• O Campeonato de Boxe Juvenil Feminino será realizado para 5 (cinco) categorias 

de peso: 51 Kg, 57 Kg, 60 Kg, 69 Kg e 75 Kg. 

 

• Para todos os campeonatos será permitida a participação de 1 (um/a) único/a 

atleta em cada categoria de peso por Estado.  

 

• Somente haverá competição nas categorias de peso em que o número de 

inscritos seja de cinco (5) ou mais atletas. 

 

• Não haverá pesagem geral. Somente haverá as pesagens diárias, para as 

respectivas categorias de peso que lutem no dia. 

 

• Todos os participantes deverão apresentar documento oficial ORIGINAL com 

foto e “record book” nas pesagens diárias, sob pena de exclusão sumária. 

 

• Os atletas da Seleção Olímpica Permanente participarão do evento como 

representantes da CBBoxe, se a Federação respectiva não requeira a sua 

inscrição, caso em que a pontuação do atleta não será creditada em favor da sua 

Federação de origem. 

 

• O check-in (recepção das equipes) ocorrerá no HOTEL ABUDI, ocorrerá a partir 

das 09h00, do dia 06/11/2021 (sábado) e será encerrado às 18h00, do dia 

06/11/2021: 

 

 

 

 

 

Também na chegada das delegações, o técnico responsável deverá apresentar os seguintes 

documentos de cada atleta de sua equipe, sob pena de exclusão sumária: 

 

Hotel Abudi Palace 

Av. Cel. Escolástico, 273 - 

Bandeirantes, Cuiabá– MT 
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1. FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – ANEXO A 

2. ATESTADO MÉDICO (MODELO OBRIGATÓRIO) 

3. DECLARAÇÃO DE NÃO GRAVIDEZ – MAIORES 18 ANOS 

4. DECLARAÇÃO DE NÃO GRAVIDEZ – MENORES 18 ANOS 

5. TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇAO PARA 

MENORES DE 18 ANOS 

6. TERMO DE CONCORDÂNCIA DOS OFICIAIS 

7. EXAMES NEGATIVOS PARA O COVID-19 (PCR), 

REALIZADO EM PRAZO NÃO SUPERIOR A 72 HORAS 

DO CHECK-IN, PARA TODOS OS INSCRITOS. A não 

observância implicará em imediata exclusão do inscrito e 

impedimento de entrada no hotel. 

 

• Os combates da categoria JUVENIL (masculino e feminino) serão de 3 (três) 

assaltos de 3 (três) minutos de duração, com intervalo de 1 minuto. 

 

• Os combates da categoria CADETE (masculino e feminino) serão de 3 (três) 

assaltos de 2 (dois) minutos de duração, com intervalo de 1 minuto. 

 

• Caso o atleta inscrito perca a 1ª luta por WO e não participe do evento, a 

Federação Estadual respectiva terá que custear todos os gastos deste atleta 

referente à hospedagem e alimentação, exceção feita às causas médicas.  

 

• Caso o atleta inscrito não compareça ao evento, o custo do “no show” do referido 

atleta será repassado à Federação respectiva, que ficará em situação irregular 

junto à CBBoxe caso não pague tal despesa. 

 

• Em razão das regras sanitárias e das recomendações médicas, cada atleta se 

apresentar com o seu material de competição individual (sapatilha, 

protetor bucal e coquilha), sendo vedado o compartilhamento. O material 

será conferido no check-in da equipe. Luvas e capacetes serão fornecidos pela 

organização do evento. A não observância implicará em 

imediata exclusão do inscrito e impedimento de entrada 

no hotel. 
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Para a categoria feminina (cadete e juvenil) e cadete masculino serão 

obrigatórias luvas de 10 onças apenas; e 

 

Para a categoria juvenil masculino serão utilizadas luvas 10 onças para as 

categorias 51 kg, 57 kg e 63,5 kg; para as categorias 67 kg, 75 kg, 86 kg e 92 kg 

serão utilizadas luvas 12 onças. 

 

• Para todas as categorias será obrigatório o uso de capacete. 

 

7.  Oficiais: 

 

 

• A quantidade de oficiais participantes por equipes será correspondente à 

quantidade de atletas, conforme o quadro abaixo: 

 

De 1 a 7 atletas = 1 (um) técnico. 

De 8 a 13 atletas = 2 (dois) técnicos 

Mais de 13 atletas = 3 técnicos. 

• De acordo com a quantidade de atletas que efetivamente 

comparecerem no evento a organização fará o reenquadramento da 

quantidade de técnicos permitidos. Caso haja excesso de técnicos em 

razão da quantidade de atletas presentes, o custeio da estadia, 

alimentação e transporte será exclusivo do técnico e/ou de sua 

Federação. 

 

• As pessoas não inclusas na ficha de inscrição não terão direito a hospedagem, 

alimentação e participação no campeonato. 

 

• Ao requerer a inscrição, a Federação garante e se responsabiliza que os atletas 

inscritos não pertencem ou competem em outras modalidades. Por questões 

regulamentares, qualquer pessoa inscrita (atletas/técnicos) que sejam 

impedidos por não atender o Regulamento de Elegibilidade todas as despesas 

ficarão por conta própria da pessoa e/ou da Federação. 
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8. Árbitros e Juízes. 

 

 

• Apenas árbitros e juízes convocados pela Confederação Brasileira de Boxe 

participarão do evento. 

 

9. Prazo de Inscrição: 

 

 

• De  15 de setembro de 2021 a 27 de setembro de 2021 

 

• Somente será aceito o formulário oficial, Apêndice A, informando o nome 

completo, data de nascimento, número do RG, CPF, Categorias de Peso e funções 

dos componentes da equipe. 

 

• No caso dos atletas, além dos dados acima, deverá ser preenchido o critério pelo 

qual irá representar o estado. 

 

• PARA O PREENCHIMENTO DOS DADOS NO FORMULÁRIO DE 

INSCRIÇÃO – ANEXO A, É NECESARIO TER INSTALADO NO SEU 

COMPUTADOR O ADOBE READER.(https://get.adobe.com/br/reader/) 

 

• Somente serão aceitas inscrições das Federações que estiverem com sua situação 

devidamente regularizada e em dia com a CBBoxe, sem qualquer pendência. 

 

• As fichas de inscrições deverão ser enviadas pelo Presidente da Federação ou 

responsável do estado designado pela Confederação Brasileira de Boxe. 

 

• Inscrições incompletas serão DESCONSIDERADAS. 

 

• Se algum dos inscritos possuir algum dado invalido, a inscrição será cancelada e 

não poderá participar. 

 

https://get.adobe.com/br/reader/
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• AS FICHAS DE INSCRIÇÃO DEVERÃO SER 

ENCAMINHADAS PARA O E-MAIL 

inscricao@cbboxe.com.br, exclusivamente. Não serão aceitas 

inscrições encaminhadas para outro e-mail ou de outra forma. 

 

• Será considerado unicamente o primeiro e-mail encaminhado por cada 

Federação. Eventuais e-mails posteriores serão desconsiderados. 

 

10. Relação final de inscritos e prazo de impugnação: 

 

• Encerrado o prazo de inscrição a Confederação Brasileira de Boxe publicará em seu 

site www.cbboxe.org.br a relação de inscritos. 

 

• Qualquer interessado legítimo poderá apresentar impugnação fundamentada e 

documentada, sob pena de arquivamento sumário, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas a contar da publicação e será resolvida pelo supervisor do evento no mesmo 

prazo. 

 

• Da decisão do supervisor caberá recurso ao Conselho de Administração da CBBoxe 

no prazo de 24 horas, a contar da publicação do ato no site da Confederação. 

 

• Não havendo impugnações e/ou resolvidas todas elas, a Confederação publicará 

em seu sítio eletrônico a relação final das inscrições deferidas. 

 

• Todas as impugnações e documentos serão recebidos EXCLUSIVAMENTE por 

e-mail inscricao@cbboxe.com.br 

 

 

11. Transporte: 

 

 

A organização do evento providenciará o transporte das delegações do aeroporto de Cuiabá 

até o local do evento. É responsabilidade das Federações o custeio do local de origem até os 

respectivos aeroportos e o retorno. 

mailto:inscricao@cbboxe.com.br
http://www.cbboxe.org.br/
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As Federações deverão informar até 15/10/2021 a data, horário e 

local de chegada e saída completos das delegações, no email 

inscricao@cbboxe.com.br, para que seja providenciado o transporte 

respectivo. A não informação até tal data implicará a 

responsabilidade da Federação pelo transporte respectivo. 

 
 

12. Hospedagem e Alimentação: 

 

Hospedagem para as Equipes Participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Abudi Palace 

Av. Cel. Escolástico, 273 - 

Bandeirantes, Cuiabá– MT 

 

 

Hotel Bandeirantes 

Av. Cel. Escolástico, 425 - 

Bandeirantes, Cuiabá - MT 

 

        

mailto:inscricao@cbboxe.com.br
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Oficiais CBBoxe/Árbitros 
 

                                                                  

 
 

 
 

11. Ginásio de Competição 

 

Ginásio Poliesportivo Gustavo Cid Nunes Cunha 

 

 
 

 
 

 
A hospedagem será garantida das 12h00, do dia 06/11/2021, até às 10h00, do dia 

14/11/2021, às 10h00, para os atletas ativos na competição. 

 

No dia 06/11/2021 será garantido apenas o jantar das delegações. 

 

De 07/11/2021 a 13/11/2021 serão garantidos o café da manhã, almoço e jantar. 

 

No dia 14/11/2021 será garantido apenas o café da manhã das delegações. 

 

Hotel Sansaed 
Rua Professor João Feliz, 26 
– Lixeira, Cuiabá – MT    
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Importante: Os atletas eliminados, por qualquer motivo, deverão sair do 

hotel no dia imediatamente posterior à sua eliminação. Por exemplo: Atletas 

que perderem as lutas no dia 07/11 deverão sair do hotel até às 12h00 do dia 08/11. 

Caso não haja outro atleta restante na competição, o(s) técnicos(s) também deverão 

deixar o hotel no mesmo prazo. 

 

As Federações devem estar atentas para as passagens de retorno de seus atletas, que 

devem ser flexíveis para eventuais modificações na data de retorno. Caso haja interesse, 

as Federações podem contatar a agência CR Turismo, no email 

supervisaovendas@crturismoviagens.com.br, tel: : 55 81 31985900 / 55 81 34656688, 

lembrando que o custeio de chegada e retorno até Cuiabá-MT é exclusivo das 

Federações e respectivos atletas, técnicos e oficiais. 

 

A regra não se aplica às Federações que comprovadamente compareçam ao evento em 

ônibus único providenciado pela respectiva Federação. 

 

13. Regras especiais em razão da Pandemia COVID-19: 

 

- Sob pena de eliminação imediata e repasse de custos, além de eventual 

responsabilização criminal, TODOS os participantes deverão: 

 

a) Observar o protocolo sanitário que será divulgado pela organização do evento; 

b) Não sair do local do evento sem autorização da organização do evento; 

c) Não compartilhar equipamentos; 

d) Usar máscara; 

e) Observar o distanciamento mínimo de 2 metros (exceção feita ao período de combate); 

f) Respeitar os horários de refeição, treinamento e aquecimento, que serão informados 

oportunamente. 

 

- Sem prejuízo de outras regras descritas no protocolo sanitário: 

 

a) Todos os participantes terão medidas a temperatura corporal e oximetria 

diariamente, às 08h00 (inclusive no ato do check-in) e antes de cada luta. Caso haja 

mailto:supervisaovendas@crturismoviagens.com.br
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variação de temperatura corporal superior a 37,5% ou qualquer sintoma de COVID, 

o participante será imediatamente excluído do evento e será encaminhado para 

isolamento em sua residência. 

 

14. CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Organizador. 

 

Local e data poderão sofrer alterações em razão de determinação das autoridades 

sanitárias competentes, assim como as regras deste manual poderão ser alteradas, em 

caso de necessidade. 

 

 

 

15. TERMO DE CIÊNCIA DE TODOS OS 

INSCRITOS 

 

Todos os inscritos, ao requererem e/ou aceitarem a 

inscrição, declaram ter plena ciência do risco de 

contágio da COVID-19 e/ou qualquer outra doença 

e/ou qualquer lesão, aceitando tal risco 

expressamente, isentando a Confederação Brasileira 

de Boxe, o hotéis de hospedagem e os organizadores 

do evento de qualquer responsabilidade, civil e/ou 

criminal, por eventual contágio e complicação de 

saúde dele decorrente, independentemente de 

qualquer resultado. 
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AVISO IMPORTANTE! 

 

Eventual impedimento ou restrição sanitária, que importe em 

adiamento, suspensão ou cancelamento do evento, não 

importarão em qualquer responsabilidade à CBBoxe e/ou ao 

comitê organizador. 
 
 

NÃO SERÃO ACEITOS ATLETAS QUE NÃO ESTIVEREM INSCRITOS NO PRAZO ESTIPULADO! 
 

 

As inscrições deverão ser encaminhadas através do e-mail abaixo: 
inscricao@cbboxe.com.br 

 
 

 

Confederação Brasileira de Boxe 
 


