
   
 

   
 

CRITÉRIOS DE ENTRADA 
Copa do Mundo FAZZA Dubai 2022 de Halterofilismo 

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

Alto Rendimento e da Coordenação Técnica da modalidade de Halterofilismo, dentro do 
seu planejamento de alta performance para o ciclo paralímpico 2022/2024, divulga os 
critérios de composição da delegação brasileira para a competição 12th Fazza Dubai World 
Cup, que acontecerá entre os dias 15 e 18 de dezembro de 2022. 

O número de atletas que formará a delegação está condicionado à performance 
dos atletas durante o período de obtenção de marcas. Dentro das limitações dos dados 
disponíveis, o CPB estabelece os critérios de entrada a seguir para a formação da 
delegação: 

 
1. Só poderão fazer parte da delegação brasileira de halterofilismo os atletas que 

cumprirem a elegibilidade da WPPO (World Para Powerlifting) para a competição; 
1.1. Apenas atletas que disputaram competições obrigatórias aos Jogos Paralímpicos 

de Paris 2024, definidas pelo WPPO terão as marcas consideradas, a saber: 
Campeonato Mundial de Halterofilismo do WPPO Tbilisi 2021; Regional das 
Américas do WPPO St. Louis 2022 ou a Regional da Europa do WPPO 2022; 

1.2. Atletas sem classificação internacional não serão considerados; 
 
2. Serão considerados os atletas que, com as marcas no ranking nacional do 

halterofilismo, no período de 22/11/2021 a 08/10/2022, figurarem até a colocação 
TOP10 do ranking internacional do WPPO; 
2.1. Até dois atletas por categoria/gênero serão considerados, sendo elegíveis os 

atletas mais bem posicionados no ranking internacional do WPPO; 
2.1.1. Em caso de empate no posicionamento no ranking e ultrapassando o limite 

de dois atletas por categoria, será considerado o melhor Coeficiente de 
Fórmula do WPPO como fator de desempate; (https://db.ipc-
services.org/centre/tools/pdots)  

 
3. O atleta que atender aos critérios técnicos de entrada e que, no momento da sua 

convocação, encontrar-se lesionado ou em tratamento médico terá sua convocação 
avaliada pela equipe médica do CPB. 

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

Rendimento do Comitê Paralímpico Brasileiro. 
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