REGULAMENTO HALTEROFILISMO
MEETING PARALÍMPICO LOTERIAS CAIXA 2022
I – DAS INSCRIÇÕES
Artigo 1º - As provas disponíveis para inscrição estão descritas e serão disputadas
de acordo com o Programa de Provas, conforme ANEXO 1.
Artigo 2º – 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 para o e-mail halterofilismo@cpb.org.br. Solicitações
extraordinárias para mudança de categoria de peso poderão ser realizadas durante o
Congresso Técnico de cada fase do evento.
Artigo 3º - Em caso de lesão/ocorrência médica que o impeça de competir, o atleta
deverá apresentar-se ao médico da competição para uma avaliação clínica para uma
possível emissão de atestado médico, que, sendo emitido, deverá ser entregue na secretaria
da modalidade no evento até o momento da última chamada para a prova.
Artigo 4º – Se o Clube, por qualquer motivo, perder o prazo de inscrições do
Meeting Paralímpico Loterias Caixa 2022, seus atletas serão impossibilitados de participar
do evento.
II – DO CONGRESSO TÉCNICO
Artigo 5º - 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 2022.
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.
III – DAS REGRAS E RESULTADOS
Artigo 6º - As categorias serão disputadas de acordo com as regras do WPPO,
respeitando as exceções e especificidades contidas nesse Regulamento.
Artigo 7º - Os atletas inscritos na competição, independentemente do evento,
deverão utilizar uniformes de acordo com as regras da modalidade vigente ou
imediatamente anterior.
Artigo 8º - Todos os atletas disputarão as provas na categoria elite.
Artigo 9º - Não há índices mínimos exigidos para a inscrição nas fases do Meeting
Paralímpico Loterias Caixa 2022.
Artigo 10 - Todas as provas com atletas inscritos serão abertas, independentemente
do número de participantes na prova.
Parágrafo único - Todas as provas serão premiadas com medalha (ouro, prata e
bronze), independentemente do número de Clubes e atletas inscritos.
Artigo 11 - 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.

ANEXO 1 – PROGRAMA DE PROVAS
MEETING PARALÍMPICO LOTERIAS CAIXA 2022
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

