CONVOCAÇÃO
A Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos vem pelo presente
convocar as atletas convocadas para o Campeonato Mundial Sub-20, listadas abaixo, para
integrar a Seleção Brasileira de Levantamento de Pesos que participará do “Training
Camp prévio ao Campeonato Mundial” a ser realizado nas instalações da sede da ELEIKO
situado na cidade de Halmstad/SUE, no período de 11 a 26 de abril do presente ano.
Aproveitando o planejamento prévio, a logística realizada para viabilização desse
treinamento e considerando nossa dotação orçamentária, convocamos os atletas adultos
listados abaixo para participar do mesmo “Training Camp”.
Informamos, ainda, que os custos relacionados com a participação dos atletas
(uniformes, passagens aéreas, seguros, transporte local, hospedagem e alimentação) no
referido evento serão custeados pela Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos.
Todos os componentes das seleções deverão assinar um documento contendo o
“Termo de Compromisso” aceitando e comprometendo-se a cumprir rigorosa e integralmente
todas as disposições do “Regulamento para Integrantes das Seleções Brasileiras”.

Atletas Convocados
Nome
Julia VIEIRA RODRIGUES
Taiane JUSTINO DE LIMA
Laura NASCIMENTO AMARO
Amanda DA COSTA SCHOTT
Thiago FELIX DA SILVA
Serafim VELI

Função
Atleta Sub-20
Atleta Sub-20
Atleta Adulto
Atleta Adulto
Atleta Adulto
Atleta Adulto

Os atletas deverão se apresentar no dia 12 de março de 2022, às 13:00 horas, no
Centro de Treinamento localizado nas dependências da APCEF (Estrado do Quitite, 362, Anil,
Rio de Janeiro/RJ) para receber seus uniformes e orientações de apresentação e cronograma
do referido evento a ser realizado em abril. Na ocasião serão informados, também, os
endereços do hotel e local de treinamento para que os mesmos atualizem seu paradeiro no
sistema ADAMS.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2022

Enrique Montero Dias
Presidente
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