
 

 

 

 

 
 

Campeonato Mundial Aberto Sênior e Junior Nur-Sultan 2019 

Critérios de Convocação 

 

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 2017/2020, 

divulga os critérios de composição da delegação brasileira de halterofilismo para 

o Campeonato Mundial Aberto Sênior e Junior Nur-Sultan 2019, que será 

realizado de 12 a 20 de julho de 2019. 

O Campeonato Mundial Aberto Adulto e Junior de Halterofilismo é mais 

um evento qualificatório e de participação obrigatória para os Jogos 

Paralímpicos Tóquio 2020. Nesta oportunidade, a delegação brasileira será 

formada por até 08 (oito) atletas da categoria sênior e 3 (três) atletas da 

categoria júnior, que precisam obrigatoriamente: 

• Estar registrado no Sistema de Gerenciamento de Dados 

Esportivos do IPC (SDMS); 

• Estar licenciado para a temporada 2019; 

• Ter no mínimo 15 anos de idade até 31 de dezembro de 2019; 

• Para os atletas da categoria Júnior, os mesmos devem ter no 

máximo 20 anos de idade até 31 de dezembro de 2019; 

• Ter um status de classificação internacional New, Review, Review 

+ Fixed Date or Confirmed;   

• Cumprir os critérios técnicos da Coordenação Técnica de 

Halterofilismo descritos abaixo, segundo a ordem de 

apresentação: 

 

1- Divisão Sênior - Serão convocados para compor a equipe brasileira 
os(as) atletas que figurarem até a data da publicação deste documento 

entre os top 08 do Ranking Tokyo 2020 – Qualification Pathway. 
(https://www.paralympic.org/powerlifting/rankings) 
 

Será adotada a análise do Ranking Paralímpico, critérios de elegibilidade 
para os Jogos Paralímpicos de Tókyo 2020, para fins de convocação, ou 

seja, caso um atleta ocupe a 10ª posição no Ranking, mas exista mais 
de um atleta de um mesmo país melhor ranqueado, estes serão 

desconsiderados do ranking e uma nova posição será criada. Caso essa  
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nova posição o enquadre entre os top 08, este atleta será convocado. 
 

2- Divisão Júnior (15 a 20 anos) - Serão convocados para compor a equipe 
brasileira os três (03) atletas que obedecerem aos critérios a seguir, na 

ordem apresentada e até o limite das vagas informadas: 

 

a) figurarem até a data da publicação deste documento no Ranking 
Tokyo 2020 – Qualification Pathway. 

(https://www.paralympic.org/powerlifting/rankings). 

 

b) Restando vagas, farão parte da delegação brasileira os atletas que 
com suas marcas registradas no Ranking Mundial (considerando 

apenas nascidos em 1999 ou depois) no período de 01/01/2018 até 
03/04/2019, tenham o os melhores percentuais de aproximação da 

medalha de acordo com o estudo abaixo:  

 

𝑨𝒑𝒓𝒐𝒙𝒊𝒎𝒂çã𝒐 𝒅𝒂 𝑴𝒆𝒅𝒂𝒍𝒉𝒂 
(𝑪𝒐𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆𝒓𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒂𝒑𝒆𝒏𝒂𝒔 𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒏𝒂𝒔𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝒄𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝟏𝟗𝟗𝟗) 

 

𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝐴𝑡𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑛𝑜 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙 (01.01.2018 𝑎 03.04.2019)  

𝑀𝑄𝑆 (𝐽ú𝑛𝑖𝑜𝑟) ∗∗ −𝑁𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑢𝑚 𝑎𝑡𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑗ú𝑛𝑖𝑜𝑟 𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎
−𝒐𝒖 −

𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑜 1º 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙 (01.01.2018 𝑎 03.04.2019)

𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑛𝑎𝑠 02 𝑎𝑡𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 (𝑅𝑒𝑔𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑚);
−𝒐𝒖 −

𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑜 3º 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙  (01.01.2018 𝑎 03.04.2019) 
𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 03 𝑜𝑢 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑡𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠;

 

 

 
** Tabela de referência – MQS  

https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/190328095145457_Appendix%2B7_UPDATE

%2B2019-02%2BWPPO%2BMQS%2BTable.pdf 

 

ITENS COMPLEMENTARES 

i) O atleta da categoria Júnior que atender aos critérios de convocação 

da categoria alvo da competição (Sênior), não será considerado para 
a disputa de vagas na divisão Júnior. Além disso, este atleta poderá 

competir em ambas as divisões desde que atenda as estratégias 
técnicas da missão. 
  

 

https://www.paralympic.org/powerlifting/rankings
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/190328095145457_Appendix%2B7_UPDATE%2B2019-02%2BWPPO%2BMQS%2BTable.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/190328095145457_Appendix%2B7_UPDATE%2B2019-02%2BWPPO%2BMQS%2BTable.pdf


 

 

 
 

 
ii) Caso haja um atleta figurando em duas categorias de peso no Ranking 

Mundial, será considerada para fins de classificação a categoria de 
peso na qual o atleta realizou a marca mais recente. Desta maneira, 
o atleta não será considerado na categoria antiga e as posições serão 

reajustadas.  

 

 

 

Departamento Técnico 

Comitê Paralímpico Brasileiro 


