
ESTADO:

Categoria Nome Completo Data de Nasc. RG
Data 

Emissão
Orgão 
Emissor

CPF ELG

50 kg
54 kg
57 kg
60 kg
66 kg
75 kg

Somente preencher nos campos em verde.
No campo CPF, somente inserir numeros e dar "Enter"
No campo Data Nasc. Colocar dd/mm/aaaa

4.Atleta da Equipe Olimpica Permanente 2022.

APÊNDICE A
INSCRIÇAO BRASILEIRO MASCULINO E FEMININO ELITE  2022

FEMININO ELITE

1.Medalhista Estadual 2022.(Devendo comprovar naturalidade do estado ou residencia minima de 1 ano no estado a contar da data de pedido de inscrição).
2.Naturalidade.
3.Medalhista pelo Estado no Brasileiro 2021.

 No campo (ELG) elegibilidade assinalar o requesito: 

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 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. Todos os inscritos concordam e autorizam com armazenamento, utilização e publicação de todos os dados pessoais informados, a 
qualquer tempo e de qualquer modo, sem onus, conforme LGPD. Todos devem encaminhar, via e-mail junto com o formulário de inscrição, 
cópia do RG e foto 3x4, ambos em formato JPG, sob pena de invalidação da inscrição. Caso a elegibilidade escolhida seja dos itens 1 ao 3, o 
atleta também deverá encaminha comprovante de residência, nos termos do regulamento.



Categoria Nome Completo Data de Nasc. RG
Data 

Emissão
Orgão 
Emissor

CPF ELG

51 kg
57 kg
63,5 kg
71 kg
80 kg
92 kg
 +92 kg

Função Nome Completo Data de Nasc. RG
Data 

Emissão
Orgão 
Emissor

Técnico 1
Técnico 2
Técnico 3
C/ Equipe

Somente preencher nos campos em verde.
No campo CPF, somente inserir numeros e dar "Enter"
No campo Data Nasc. Colocar dd/mm/aaaa

CPF

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 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. Todos os inscritos concordam e autorizam com armazenamento, utilização e publicação de todos os dados pessoais informados, a 
qualquer tempo e de qualquer modo, sem onus, conforme LGPD. Todos devem encaminhar, via e-mail junto com o formulário de inscrição, 
cópia do RG e foto 3x4, ambos em formato JPG, sob pena de invalidação da inscrição. Caso a elegibilidade escolhida seja dos itens 1 ao 3, o 
atleta também deverá encaminha comprovante de residência, nos termos do regulamento.

OFICIAIS

MASCULINO ELITE
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