
   
 

 

   
 

CRITÉRIOS DE ENTRADA 

Campeonato Mundial de Halterofilismo Dubai (UEA) 2023 

 

 

São Paulo, 28 de fevereiro de 2023. 

 

 

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio de sua Diretoria de Esportes de Alto 

Rendimento e sua Coordenação Técnica da modalidade de Halterofilismo, dentro do seu 

planejamento de alta performance para o ciclo paralímpico 2022/2024, que é de manter a 

delegação paralímpica brasileira entre as principais potências, otimizando o desempenho 

em competições internacionais, divulga os critérios de composição da delegação brasileira 

para Campeonato Mundial de Halterofilismo do WPPO 2023, que será realizado em Dubai, 

nos Emirados Árabes Unidos, de 23 a 30 de agosto de 2023. 

 

A participação no Campeonato Mundial de Halterofilismo 2023 é critério obrigatório 

para a participação nos Jogos Paralímpicos Paris 2024, uma vez que esse evento faz parte 

do Qualification Pathway determinado pela WPPO. O número de atletas que formará a 

delegação está condicionado à performance durante o período de obtenção de marcas. 

 

Todos os atletas devem cumprir com os requisitos mínimos de elegibilidade do 

WPPO para Campeonato Mundial de Halterofilismo 2023 divulgados pela entidade em seu 

site oficial (https://www.paralympic.org/powerlifting/events), sendo considerados apenas 

os atletas com classificação internacional e licenciados junto ao WPPO para o ano de 2023;  

 

Dentro das limitações dos dados disponíveis, o CPB estabelece os critérios de 

entrada a seguir para a formação da delegação para o Campeonato Mundial de 

Halterofilismo 2023: 

 

1. Farão parte da delegação brasileira os atletas que obtenham o Índice A 2023 da 

modalidade em ao menos uma das seguintes competições:  

 

● 1ª Fase do Circuito Paralímpico Loterias Caixa de Halterofilismo 2023; 

● Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Halterofilismo 2023.  

 

2. Serão considerados até dois atletas por categoria, sendo elegíveis os dois melhores 

atletas por categoria.  

 

2.1. Em caso de empate de mais de dois atletas no nível da performance, será 

considerada a melhor segunda marca de cada atleta considerando as competições 
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oficiais para marcas. E, persistindo o empate, será utilizado o coeficiente de fórmula 

do WPPO, pelo link: 

(https://db.ipc-services.org/centre/tools/pdots).  

 

A tabela com o Índice A 2023 do halterofilismo está no ANEXO1 deste documento. 

As marcas correspondem à 12ª posição de cada categoria do ranking de elegibilidade do 

WPPO aos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 de 25/11/2021 a 31/12/2022 (Games Rankings 

– Paris 2024, Qualification Pathway). 

 

Todos os atletas que cumprirem os critérios técnicos poderão passar, a cargo dos 

Departamentos Médico e Técnico do CPB, por avaliações médicas e físicas para terem a 

confirmação na formação da delegação brasileira para os Jogos Parapan-Americanos de 

Santiago 2023. 

 

Casos omissos a este documento serão avaliados pela Diretoria de Esportes de Alto 

Rendimento do Comitê Paralímpico Brasileiro. 

 

 

 

Diretoria de Esportes de Alto Rendimento  

Comitê Paralímpico Brasileiro 
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ANEXO 1 

ÍNDICE A 2023 – Halterofilismo 

 

MASCULINO FEMININO 

Categoria 
Índice A 2023 

Adulto 
Categoria 

Índice A 2023 

Adulto 

-49 146 -41 83 

-54 157 -45 84 

-59 155 -50 90 

-65 176 -55 85 

-72 176 -61 82 

-80 191 -67 108 

-88 190 -73 73 

-97 206 -79 105 

-107 195 -86 106 

+107 218 +86 112 

 

 


