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CAMPEONATO BRASILEIRO ADULTO 
DE LEVANTAMENTO DE PESOS 2019 

 
 
 

CONVOCATÓRIA 
 
 

A Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos tem o prazer de convidar os 
atletas de sua Federação para participar do CAMPEONATO BRASILEIRO ADULTO 
2019. 

 
1. Normas e Regras da Competição 

 
O Campeonato Brasileiro Adulto 2019, nas categorias Masculina e Feminina, se 
realizarão conforme as regras e controle da Confederação Brasileira de 
Levantamento de Pesos (CBLP), seguidas as diretrizes da Federação Internacional 
de Levantamentos de Pesos (IWF), para eventos nacionais. 

 
2. Elegibilidade 

 
Poderão participar no Campeonato Brasileiro Adulto, atletas nascidos a partir no 
ano 2004. 

 
3. Local de Competição 

 
A Competição se realizará na cidade de Curitiba, no Ginásio da Universidade Tuiuti 
do Paraná, Campus Jardim Schaffer, situado na Rua José Domingos Marcondes de 
Carvalho 253 – Pilarzinho, Curitiba – PR, 82100-290. 

 
4. Data 

 
O evento será realizado nos dias 15, 16, 17 e 18 de agosto de 2019. 

 
5. Categorias 

 
Serão realizadas as competições nas categorias “olímpicas” conforme 
estabelecidas pela Federação Internacional (IWF), e adotadas pela Confederação 
Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP), segundo o peso corporal: 
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Feminino: 45Kg, 49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 71 kg, 76 kg, 81 kg, 87 kg e +87 kg. 
 
Masculino: 55 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 89 kg, 96 kg, 102Kg, 109 kg e +109 kg. 
 

OBSERVAÇÃO:  Relembramos que o Ministério do Esporte só concede “BOLSA 
ATLETA” para as categorias OLÍMPICAS. 

 
6. Inscrições 

 
6.1- Finais: Receberemos as inscrições finais, com seus respectivos pagamentos, até o 

dia 05 de agosto de 2019, às 23:59 horas. As respectivos inscrições, depósitos 
ou pagamentos deverão ser realizados até essa data. 

 
6.2 - Taxas e data limites para inscrições: 

 
✓ Até dia 05 de agosto: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por atleta federado 

 

✓ Até dia 05 de agosto: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por técnico federado 
 

✓ Até dia 05 de agosto: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mais taxas por atleta 
não federado. 

 
✓ Até dia 05 de agosto: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mais taxas por técnico 

não federado. 
 

6.3 - Dados Bancários para depósitos: 
 

As Federações Estaduais filiadas à CBLP deverá entrar em contato para obter 
orientações de realização do depósito das inscrições. 

 
Os atletas e técnicos não federados deverão realizar as inscrições no site 
www.sympla.com.br (https://www.sympla.com.br/campeonato-brasileiro-adulto-de-levantamento-de-pesos---
2019__592828) 
 
6.4 - As inscrições das Federações Estaduais Filiadas e o comprovantes de depósito 
devem ser enviados obrigatoriamente para os seguintes e-mails: cblp@cblp.org.br  e  
diegomartinez@cblp.org.br 

 
6.5 - As inscrições finais, com atletas e técnicos federados, SOMENTE serão aceitas 
se é realizada pela Federação Estadual com seu respectivo comprovante de 
depósito, sendo 1 (um) depósito totalizando o valor total da(s) inscrição(es) da(s) 
respectiva(s) equipe(s), até a data limite de inscrição. 
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6.6 - Em hipótese alguma será aceito inscrição após 05 de agosto de 2019. 
 

6.7 - Depósitos realizados em outra conta bancária não serão aceitos e não serão 
reembolsados. 

 
6.8 - As taxas de inscrições não serão restituídas. 

 
6.9 - As inscrições finais serão divulgadas no site da CBLP www.cblp.org.br até 2 

(dois) dias antes da competição. 
 

6.10 - Cada Federação Estadual poderá inscrever quantas equipes desejarem, desde 
que os respectivos atletas façam o índice mínimo constante no item 13. 

 
6.11 - As inscrições devem ser enviadas no modelo de formulário em anexo, sendo 

um formulário para cada equipe. Ou seja, se a Federação Estadual inscrever 
2 equipes (A e B), deverão ser enviadas dois formulários. 

 
6.12 - Serão autorizados a participação oficial de atletas e clubes não 

federados à Federações Estaduais filiadas à CBLP. Nesse caso, os 
atletas competirão (na súmula) com a sigla da CBLP 

 
7. Hospedagem e Transporte 

 
Por conta de cada participante. 

 
8. Barras 

 
Os equipamentos que serão utilizados, na competição e aquecimento, serão de 
última geração da marca ELEIKO, aprovada pela Federação Internacional, 
especialmente para a utilização em competições de Levantamento de Pesos. 

 
9. Verificação Final 

 
A verificação final se realizará por e-mail, até no dia 10 de agosto de 2019 as 23:59 
horas. A confirmação dos dados (nome do atleta, categoria de peso e total) será 
realizado por e-mail e se não houver manifestação, será considerado os dados 
enviados na inscrição final. 

 
10. Oficiais Técnicos (árbitros) 

Os Oficiais Técnicos que trabalharão no evento, serão escolhidos pela 
Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP) a partir das indicações 
das Federações Estaduais.  Essas indicações deverão ser enviadas à CBLP até o 
dia 01 de agosto de 2019 para os e-mails cblp@cblp.org.br e 
diegomartinez@cblp.org.br 
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11. Horário de Competição 
 

Quinta-feira 15 de agosto de 2019 PESAGEM COMPETIÇÃO 

Sessão # 1 FEM Categorias 45 kg e 49 kg 10:00 12:00 

Sessão # 2 MAS Categorias 55 kg e 61 kg 12:30 14:30 

Sessão # 3 FEM Categoria 55 kg 15:00 17:00 
 

Sexta-feira 16 de agosto de 2019 PESAGEM COMPETIÇÃO 
Sessão # 4 MAS Categoria 67 kg 10:00 12:00 
Sessão # 5 FEM Categorias 59 Kg e 64 kg 12:30 14:30 
Sessão # 6 MAS Categorias 73 kg e 81 kg 15:00 17:00 

 
Sábado 17 de agosto de 2019 PESAGEM COMPETIÇÃO 

Sessão # 7 FEM Categorias 71 kg e 76 kg 10:00 12:00 
Sessão # 8 MAS Categorias 89 kg e 96 kg 12:30 14:30 
Sessão # 9 FEM Categoria 81 kg 15:00 17:00 

 
Domingo 18 de agosto de 2019 PESAGEM COMPETIÇÃO 

Sessão # 10 MAS Categorias 87 Kg e +87 kg 08:00 10:00 

Sessão # 11 FEM Categorias 102 kg, 109 kg e +109 kg 10:30 12:30 
 
 
 

Os horários podem ser alterados de acordo com as inscrições e mais grupos podem 
ser adicionados, o horário final serão definidos após as inscrições finais. 

 
OBS.: O atleta deverá portar uma identidade (Carteira de Identidade, CNH, 
Carteira de Trabalho etc.), com foto, válida no momento da pesagem. O atleta 
NÃO será permitido entrar na sala de pesagem se não estiver de posse do 
referido documento. 

 
12. Premiação 

 
Este campeonato premiará os 03 (três) melhores atletas de cada categoria de peso 
corporal no Total Olímpico com medalhas de ouro, prata e bronze apenas nas 
categorias olímpicas. Nas categorias não olímpicas só serão realizadas se 
houverem mais de 5 (cinco) inscritos e serão premiados com diplomas. As equipes 
(uma por Estado) serão premiadas com troféus para a campeãs, vice e 3º 
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colocada. A pontuação para o resultado por equipes, será considerado somente a 
pontuação que equipe principal (Equipe A) obter, independente das demais 
equipes. 

 
 

13. Marcas mínimas de total para o Campeonato Brasileiro Adulto 
 

  
 
 

OBS.: Essas marcas mínimas são para inscrição. Na pesagem será exercida a 
regra 6.6.5 da Federação Internacional (“Regra dos 20 quilos”). 

 
 

Relembramos que o Ministério do Esporte só concede “BOLSA ATLETA” para 
as categorias OLÍMPICAS. 

 
 

14. As marcas realizadas nesse evento, serão consideradas pela Confederação e 
Comissão Técnica, para a conformação das seleções nacionais que participaram 
para os próximos Campeonatos Internacionais que restam do ano 2019. 

 
 
 

Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos 

MASCULINO 
Categoria Total 

55 kg 120 kg 
61 kg 135 kg 
67 kg 145 kg 
73 kg 155 kg 
81 kg 165 kg 
89 kg 170 kg 
96 kg 175 kg 
102 kg 180 kg 
109 kg 185 kg 

+109 kg 195 kg 
 

  
    
    
    
    
    
    
    

 

FEMININO       
Categoria Total       

45 kg 95 kg         
49 kg 100 kg         
55 kg 105 kg         
59 kg 110 kg         
64 kg 115 kg         
71 kg 120 kg         
76 kg 125 kg         
81 kg 130 kg       
87 kg 140 kg       

+87 kg 150 kg       
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