CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO
PARA EVENTO INTERNACIONAL
Nome do evento:

Campeonato Europeu (Open)

Local:

Berk Sur Mer/FRA

Data:

25 a 30 de maio de 2018

Modalidade:

Para-Halterofilismo
Premissas

1) A temporada 2018 tem como competição alvo o II Campeonato
Regional das Américas, a ser realizado em Bogotá/COL entre os
dias 05 e 09 de dezembro;
2) Para participar da competição acima, o atleta deverá obter o Índice
Mínimo de Qualificação (MQS – Minimum Qualifying Standard) da
sua respectiva categoria em um evento chancelado pela Federação
Internacional da modalidade, o World Para Powerlifting (WPPO);
3) O WPPO oferece dois eventos internacionais para obtenção de MQS:
Copa do Mundo de Dubai/UAE (01 a 06/02/18) e Jogos da
Commonwealth em Gold Coast/AUS (04 a 15/04/18) e,
recentemente, abriu possibilidade de obtenção também nos Abertos
continentais;
4) O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), com a nova possibilidade
supracitada, selecionou o Aberto Europeu de Berk Sur Mer/FRA
como oportunidade de obtenção de MQS, por apresentar melhor
custo-benefício e operação logística;

Ranking
Nacional
2017

Berk Sur Mer
2018 Para
Powerlifting
European
Championships
(25 a 30/05/18)

Cartagena 2018
Para Powerlifting
Americas Open
Championships
(05 a 09/12/18)

Critérios objetivos de convocação do CPB
Para ser convocado(a) junto a equipe brasileira, o(a) atleta, com base na
última versão do Ranking Nacional, deverá ter conquistado as marcas
estabelecidas na tabela abaixo e ser o melhor qualificado na sua categoria
de peso, caso mais de um atleta conquiste tais marcas:
MASCULINO
Categoria
MQS CPB
-49,0 kg
125,0 kg
-54,0 kg
135,0 kg
-59,0 kg
145,0 kg
-65,0 kg
155,0 kg
-72,0 kg
162,0 kg
-80,0 kg
170,0 kg
-88,0 kg
177,0 kg
-97,0 kg
185,0 kg
-107,0 kg
192,0 kg
+107,0 kg
200,0 kg

FEMININO
Categoria
MQS CPB
-41,0 kg
72,0 kg
-45,0 kg
75,0 kg
-50,0 kg
77,0 kg
-55,0 kg
80,0 kg
-61,0 kg
82,0 kg
-67,0 kg
85,0 kg
-73,0 kg
87,0 kg
-79,0 kg
90,0 kg
-86,0 kg
97,0 kg
+86,0 kg
102,0 kg

Critérios subjetivos de convocação do CPB
Serão adotados critérios subjetivos como renovação da base (atletas da
divisão junior com até 20 anos), surgimento de atletas com elevado
potencial técnico ou atletas que tenham apresentado resultados
crescentes e competitivos ao longo de 2017.
O fundamento de tais critérios encontra respaldo no objetivo técnico da
principal competição de 2018, que é a manutenção do título de campeão
continental (logrado em 2015), e também na obrigatoriedade de
participação dos eventos continentais para qualificação aos Jogos
Paralímpicos de Tóquio em 2020, assim estabelecido pelo WPPO:
1) 1ª parada obrigatória: Campeonato Mundial 2017;
2) 2ª parada obrigatória e última chance de ingressar no período de
qualificação: Campeonatos Continentais 2018;
3) 3ª parada obrigatória: Campeonato Mundial 2019;
4) 4ª e última parada obrigatória: Participação em 01 (uma)
competição sancionada pelo WPPO em 2020.
Portanto caso surja algum atleta com notória evolução técnica, este
poderá ser convocado para integrar a delegação brasileira, mesmo não

obtendo o MQS do CPB (mas sim o MQS do WPPO), já que a comissão
técnica considerará um período de 02 (dois) anos à frente como potencial
de evolução;
Atletas que tenham marcas registradas no Ranking Nacional com a
conquista do MQS, mas que apresentaram queda acentuada de
rendimento ao longo do período de 12 meses ou que não apresentem
competitividade para a grandeza do evento, estarão excluídos da
possibilidade de convocação, salvo em casos de lesão comprovada ou
problema pessoal grave, pois o direcionamento dos trabalhos está no
alto rendimento e na constante evolução.
Coordenação técnico-administrativa de Halterofilismo
Departamento Técnico
Comitê Paralímpico Brasileiro

