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Primeira Etapa  

REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO 

 

A Primeira Etapa do Circuito Brasília Open Boxe 2022 será realizada no dia e local 

descritos a seguir, conforme Decreto 41.913, art. 5º e Anexo Único alínea “J” de 19 de 

março de 2021 e embasada na Portaria Nº 58 de 19 de abril e suas alterações recentes: 

 

O evento será realizado com a presença de público proporcional à capacidade local e 

respeitando os Decretos Distritais; 

Os atletas e demais profissionais deverão respeitar o distanciamento mínimo exigido, 

exceto para os atletas durante a competição; 

Proibido o acesso ao estabelecimento de pessoas com as comorbidades assinaladas no 

Plano de Contingencia da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, constante 

do sítio: http://www.saude.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/02/PlanodeContinge%CC%82nciaV.6..pdf. ; 

Os atletas e demais profissionais que apresentarem febre ou suspeita de infecção pelo 

novo coronavírus serão afastados do evento; 

O local de competição será previamente desinfectado e higienizado antes do uso; 

O uso de máscaras será obrigatório em todos os locais fechados inclusive nos vestiários. 

 

 

HORÁRIOS  

 

Dia 06 de fevereiro de 2022 

Endereço: Praça Central 3ª Avenida Contorno AE 4 Núcleo Bandeirante 

Local: Salão Comunitário do Núcleo Bandeirante 

 

• h Exame Médico e Pesagem dos Atletas;  

• 10h Encerramento do Exame Médico e Pesagem; 

• 13h Início das Lutas Card Principal 

• 18h Premiação e Encerramento 

 

Elegibilidade dos boxeadores.  

Unicamente para Atletas, Técnicos, Academias, Ligas e Associações filiadas e em dia 

com a FBOB e convidados. 

 

A Primeira Etapa do Circuito Brasília Open Boxe 2022 será para os atletas das 

seguintes categorias de Idade, Sexo e Peso: 

 

 

 

http://www.saude.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/02/PlanodeContinge%CC%82nciaV.6..pdf
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As Categorias Masculina e Feminina Mirim para atletas nascidos nos anos 2010 e 

2011 serão realizadas em 13 (treze) categorias de peso, conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 Categorias Masculina e Feminina Mirim 

 Acima de kg Até kg 

1 34kg 36kg 

2 36kg 38kg 

3 38kg 40kg 

4 40kg 42kg 

5 42kg 44kg 

6 44kg 46kg 

7 46kg 48kg 

8 48kg 50kg 

9 50kg 52kg 

10 52kg 54kg 

11 54kg 57kg 

12 57kg 60kg 

13 60kg  

 

 

 
As Categoria Masculina e Feminina Infantil para atletas nascidos nos anos 2008 e 

2009 serão realizadas em 13 (treze) categorias de peso, conforme tabela abaixo: 

 

 Categorias Masculina e Feminina Infantil 

 Acima de kg Até kg 

1 38kg 40kg 

2 40kg 42kg 

3 42kg 44kg 

4 44kg 46kg 

5 46kg 48kg 

6 48kg 50kg 

7 50kg 52kg 

8 52kg 54kg 

9 54kg 57kg 

10 57kg 60kg 

11 60kg 63kg 

12 63kg 66kg 

13 66kg - 
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Categorias Masculina e Feminina Cadete para os atletas nascidos nos anos 2006 e 

2007 serão realizadas em 13 (treze) categorias de peso, conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 Categorias Masculina e Feminina Cadete 

 Categoria de Peso Acima de kg Até kg 

1 Palha 44kg 46kg 

2 Mosca Ligeiro 46kg 48kg 

3 Mosca 48kg 50kg 

4 Galo Ligeiro 50kg 52kg 

5 Galo 52kg 54kg 

6 Pena 54kg 57kg 

7 Leve 57kg 60kg 

8 Médio Ligeiro 60kg 63kg 

9 Meio Médio 63kg 66kg 

10 Médio Ligeiro 66kg 70kg 

11 Médio 70kg 75kg 

12 Meio Pesado 75kg 80kg 

13 Pesado 80kg  

                            

 

As Categorias Femininas, Juvenil para atletas nascidas nos anos 2004 a 2005 e Elite 

para atletas nascidas no período de 1982 a 2003 serão realizadas em 12 (doze) 

categorias de peso conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 Categoria Feminina  Juvenil e Elite  

 Categoria de Peso Acima de kg Até kg 

1 Minimosca 45kg 48kg 

2 Mosca Ligeiro 48kg 50kg 

3 Mosca 50kg 52kg 

4 Galo 52kg 54kg 

5 Pena 54kg 57kg 

6 Leve 57kg 60kg 

7 Meio Médio Ligeiro 60kg 63kg 

8 Meio Médio 63kg 66kg 

9 Médio Ligeiro 66kg 70kg 

10 Médio 70kg 75kg 

11 Meio Pesado 75kg 81kg 

12 Pesado 81kg - 
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As Categorias Masculinas, Juvenil para atletas nascidos nos anos 2004 a 2005 e Elite 

para atletas nascidos no período de 1982 a 2003 e será realizada em 13 (treze) 

categorias de peso conforme tabela abaixo: 

 

 

 Categoria Masculina  Juvenil e Elite  

 Categoria de Peso Acima de kg Até kg 

1 Minimosca 46kg 48kg 

2 Mosca  48kg 51kg 

3 Galo 51kg 54kg 

4 Pena 54kg 57kg 

5 Leve 57kg 60kg 

6 Meio Médio Ligeiro 60kg 63,5kg 

7 Meio Médio 63,5kg 67kg 

8 Médio Ligeiro 67kg 71kg 

9 Médio 71kg 75kg 

10 Meio Pesado 75kg 80kg 

11 Cruzador 80kg 86kg 

12 Pesado 86kg 92kg 

13 Super Pesado 92kg  

 

 

A Primeira Etapa do Circuito Brasília Open Boxe 2022 se regerá pelo próprio 

Regulamento do Evento em concordância com o Regimento Interno FBOB,  Regras 

Técnicas e de Competição Internacional da AIBA vigente de 20 de setembro de 2021.  

 

ESPECIFICAÇÃO DA LUVA 

 

Para Competições Elite, Master e Sênior Masculino AOB. 

 

Luvas de dez (10) onças, fornecidas pela organização do evento, devem ser usados para 

as categorias Minimosca 46kg-48kg) até a categoria Meio Médio(67skg). 

 

Luvas de doze (12) onças, fornecidas pela organização do evento,  devem ser usados para 

as categorias Médio Ligeiro (71kg) até a categoria Super Pesado (mais de 92kg) 

 

Para as Categorias Mirins, Infantis, Cadetes e Juvenis (ambos sexos) e Femininas Elite 

serão usadas Luvas de Dez (10) onças,  fornecidas pela organização do evento,  em todas 

as categorias de peso. 

 

Uniformes serão da cor do corner (azul ou vermelho) com faixa branca na linha de cintura, 

de acordo com o Card divulgado após a Pesagem e exame médico. 

 

Nos combates das categorias Elites e Juvenis, Masculinas e Femininas serão de três (3) 

assaltos de três (3) minutos de duração por um minuto de descanso. 

 

http://cbboxe.org.br/wp-content/uploads/2019/04/Regras-T%C3%A9cnica-e-de-Competi%C3%A7%C3%A3o-AIBA-2019-Pt-1.pdf
http://cbboxe.org.br/wp-content/uploads/2019/04/Regras-T%C3%A9cnica-e-de-Competi%C3%A7%C3%A3o-AIBA-2019-Pt-1.pdf
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Nos combates das categorias Mirins, Infantis, Cadetes, Masculinas e Femininas serão de 

três (3) assaltos de dois (2) minutos de duração por um minuto de descanso. 

 

Os boxeadores de todas as categorias masculinas deverão se apresentar barbeados no 

Exame Médico, na Pesagem e para a retirada das luvas junto ao Gerente de Equipamentos, 

antes de subir ao Ringue para a luta. 

Ao inscrever uma equipe neste campeonato, o responsável técnico garante que os atletas 

da equipe praticam apenas a modalidade de Boxe como esporte de contato, não sendo 

competidores de nenhuma outra modalidade de luta nem pertencem a nenhuma entidade 

esportiva de lutas e/ou artes marciais. 

 

Toda a documentação necessária discriminada a seguir deverá ser enviada no mesmo e-

mail junto com a ficha de inscrição e os originais impressos apresentados no momento da 

pesagem. 

 

Todos os Técnicos deverão enviar junto com a Ficha de Inscrição de seus atletas Termo 

de Responsabilidade (Apêndice F-1) de todos os seus boxeadores assinados pelos atletas 

e se menores de 18 anos (Apêndice F-2) cópia do documento dos pais ou tutor legal e 

Autorização de Participação na competição. 

 

Todos os Técnicos das boxeadoras de todas as categorias femininas deverão enviar junto 

com a Ficha de Inscrição de suas atletas, a Declaração de Não Gravidez, assinada pela 

atleta  (Apêndice F-3) e  se menor de 18 anos assinada também por um responsável 

(Apêndice F-4).  

 

Todos os Técnicos deverão enviar junto com a Ficha de Inscrição de seus atletas, logotipo 

da equipe e foto digital de cada atleta com uniforme de luta (vermelho ou azul), conforme 

exemplo abaixo, para divulgação nas redes sociais. 

 

                    
 

Todos os atletas deverão obrigatoriamente subir ao ringue acompanhado de pelo menos 

um Técnico filiado e em dia com a Federação Brasília Open Boxe ou por ela convidado. 
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Atletas usando aparelho ortodôntico devem apresentar atestado do ortodontista liberando-

os para a prática de Boxe. 

 

O acesso ao FOP é exclusivo para Árbitros, Juízes, Staff, Dirigentes do Evento apenas no 

momento de sua luta autorizada a entrada para técnicos e atletas. 

 

As vitórias por WO não contarão para a pontuação do prêmio de melhor equipe. 

 

Prazos e valores de Inscrição de acordo com a data do envio da Inscrição:  

 

De 0h do dia 06 de dezembro de 2021 até às 20h do dia 06 de janeiro de 2022.  

 

Valor da inscrição para a Primeira Etapa do Circuito Brasília Open Boxe 2022 é de 

R$ 200,00 por atleta. 

DESCONTO  de 90% para atletas de equipes filiadas e totalmente em dia com a FBOB, 

para inscrições feitas até o dia 31 de dezembro de 2021. 

 

AS INSCRIÇÕES SERÃO FEITAS EXCLUSIVAMENTE PELO E-MAIL DA 

FBOB. 

 

Os formulários de inscrições deverão ser completamente preenchidos e enviados para o 

e-mail brasiliaopenboxe@gmail.com  com o assunto “1ª Etapa 2022”. 

Todos os participantes deverão enviar junto com a ficha de inscrição cópia da RG e 

apresentar o documento ORIGINAL com foto no Exame Médico, na Pesagem e para 

retirada das luvas junto ao Gerente de Equipamentos, antes de subir ao Ringue para a luta. 

 

Será emitido um único boleto bancário, apenas para as inscrições válidas, em nome do 

Responsável Técnico e com a autorização expressa do mesmo, no valor total da inscrição 

da equipe, que deverá ser pago em qualquer agência bancária ou Lotérica até o prazo de 

vencimento. 

A Inscrição será confirmada somente após a informação do banco sobre o efetivo 

pagamento da taxa de inscrição. 

A efetiva inscrição não garante que o atleta irá lutar no evento, pois dependerá de 

inscrição de no mínimo um adversário na mesma categoria. 

Para o casamento de lutas serão considerados o Cartel (número de lutas, vitórias e 

derrotas) e a condição de estreante 

Havendo número ímpar de inscritos na mesma categoria será sorteado um atleta que ficará 

de Standby e terá inscrição automática e sem custo para evento seguinte e terá preferência 

no casamento de luta. 

Havendo número ímpar de inscritos e dentre eles algum que venha de eventos anteriores 

como Standby, esse não entrará no sorteio e fará jus à preferência no casamento de luta. 

 

Será recebida apenas uma Ficha de inscrição de cada equipe, a primeira, contendo 

todos os Atletas e Técnicos. As demais serão desconsideradas 

 

mailto:brasiliaopenboxe@gmail.com
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Obs. Os Valores das inscrições não serão devolvidos sob qualquer pretexto, visto que 

serão integralmente utilizados para cobrir os custos com a realização do evento. 

 

TERMO DE CIÊNCIA DE TODOS OS INSCRITOS 

  

• Todos os inscritos, ao requererem e/ou aceitarem a inscrição, declaram ter plena ciência 

do risco de contágio da COVID-19 e/ou qualquer outra doença e/ou qualquer lesão, 

aceitando tal risco expressamente, isentando a FBOB – Federação Brasília Open Boxe, 

os hotéis de hospedagem e os organizadores do evento de qualquer responsabilidade, civil 

e/ou criminal, por eventual contágio e complicação de saúde dele decorrente, 

independentemente de qualquer resultado.  

• Todos os inscritos, ao requererem e/ou aceitarem a inscrição, autorizam o 

armazenamento, utilização e publicação dos dados pessoais ou não, fornecidos à 

organização do evento, sem limite de tempo e sem qualquer ônus, nos termos da LGPD. 

• Todos os inscritos, ao requererem e/ou aceitarem a inscrição, autorizam o 

armazenamento, utilização e publicação das suas imagens pessoais, voz e/ou qualquer 

outro, sem limite de tempo e sem qualquer ônus, para qualquer fim, por parte da FBOB – 

Federação Brasília Open Boxe ou quem por ela autorizado(a). 

 

AVISO IMPORTANTE! 

Eventual impedimento ou restrição sanitária, que importe em adiamento, suspensão ou 

cancelamento do evento, não importarão em qualquer responsabilidade à FBOB e/ou ao 

comitê organizador.  

 

NÃO SERÃO ACEITOS ATLETAS QUE NÃO ESTIVEREM INSCRITOS NO 

PRAZO ESTIPULADO! 

 

Cada equipe, academia, liga ou associação deverá ser representada por um Responsável 

Técnico filiado e em dia com a Federação Brasília Open Boxe ou por ela convidado.  

 

CASOS OMISSOS  

Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Organizador.  

Local e data poderão sofrer alterações em razão de determinação das autoridades 

sanitárias competentes, assim como as regras deste manual poderão ser alteradas, em caso 

de necessidade.  

 

 

E Vamos à Luta! 

 

 

Mônica de Oliveira Sales Santos 

Presidente FBOB 


