Edital 02/2022 – FELP-CE
A presidente da Federação de Levantamento de Peso do Ceará (FELP-CE) torna público o
edital de convocação para a I Copa Nordeste de Levantamento de Peso.
1. Disposições Preliminares: O campeonato será regido pelas normas deste edital e executado
pela FELP-CE.
2. Data, hora e Local:
a. As provas relizar-se-ão entre os dias 18 e 21 de agosto de 2022 no Ginásio de
Badminton do Centro de Formação Olímpica do Nordeste, situado na Avenida Alberto
Craveiro, s/n – Castelão – Fortaleza(CE)
Não serão realizadas provas fora do local e horário determinados por este edital.
b. Atletas que não estiverem presentes na primeira hora da pesagem de sua categoria
serão automaticamente desqualificados.
c. Os atletas deverão apresentar documento com foto para realização de sua pesagem.
3. Requisitos para competição:
a. Os atletas devem enquadrar-se em uma das categorias de peso definidas no tópico 4
(“categorias”) deste edital, sendo permitida a inscrição em duas ou mais categorias
etárias diferentes.
b. Passaporte de vacinação contra a COVID-19.
c. Atestado médico de aptidão física emitido até 90 dias antes do evento.
d. Em caso de atletas menores de idade é necessária a apresentação de autorização
escrita do(s) responsável(is) para competição
4. Categorias:
Idade:
Infantil – até 13 anos completos no ano de 2022
Juvenil – a partir de 13 até 17 anos completos no ano de 2022
Junior – a partir de 15 até 20 anos completos no ano de 2022
Sênior – a partir de 16 anos completos no ano de 2022.
Master 30 – a partir de 30 anos até 34 anos completos em 2022
Master 35 – a partir de 35 anos até 39 anos completos em 2022
Master 40 – a partir de 40 anos até 44 anos completos em 2022
Master 45 – a partir de 45 anos até 49 anos completos em 2022
Master 50 – a partir de 50 anos até 54 anos completos em 2022
Master 55 – a partir de 55 anos até 59 anos completos em 2022
Master 60 – a partir de 60 anos até 64 anos completos em 2022
Master 65 – a partir de 65 anos até 69 anos completos em 2022
CATEGORIAS DE PESO
MASCULINO
35 kg (apenas infantil)
40 kg (apenas infantil)
45 kg (apenas infantil)
49 kg
55 kg
61 kg
67 kg
73 kg
81 kg
89 kg
96 kg
102 kg
>102 kg

INFANTIL E JUVENIL
FEMININO
35 kg (apenas infantil)
40 kg
45 kg
49 kg
55 kg
59 kg
64 kg
71 kg
76 kg
81 kg
>81 kg
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55 kg
61 kg
67 kg
73 kg
81 kg
89 kg
96 kg
102 kg
109 kg
+ 109 kg

CATEGORIAS DE PESO JUNIOR, SÊNIOR E MASTER
MASCULINO
FEMININO
45 kg
49 kg
55 kg
59 kg
64 kg
71 kg
76 kg
81 kg
87 kg
>87 kg

5. Inscrições:
a. As inscrições devem ser feitas até o dia 05 de agosto de 2022.
b. As inscrições serão feitas através das respectivas federações dos estados participantes.
c. Atletas não federados devem inscrever-se com a Federação de Levantamento de Peso
do
Ceara
através
de
formulário disponível
no
endereço
eletrônico
https://felpceara.com/copa-nordeste enviado para o e-mail felp.ceara@gmail.com .
Todas as inscrições realizadas por este método só serão dadas como válidas após o
envio do e-mail de confirmação por parte da comissão de inscrições.
d. O valor da taxa de inscrição será de:
Categoria de idade
Infantil e juvenil
Junior, adulto e master
Treinador

Federado
R$ 40,00
R$ 100,00

Não-federado
R$ 80,00
R$ 200,00
R$ 100,00

pagos através de transferência pra a conta bancária da federação responsável e
anexado no formulário de inscrição.
e. O atleta deve anexar também sua carteirinha de filiação da federação e passaporte de
vacinação no ato de sua inscrição.
f. Alterações nos pesos iniciais de inscrição podem ser feitas somente até o prazo final
das inscrições. Não é permitida a alteração de categorias de peso.
g. Inscrições realizadas por outros meios que não sejam o indicado neste edital serão
desconsideradas, bem como aquelas que não preencham os requisitos aqui informados
(ausência de dados pessoais, fora de data etc.)
h. Não haverá devolução de valores de inscrição no caso de irregularidades na mesma ou
desistência do atleta.
6. Regras: Serão utilizadas as regras de competição e pesagem regulamentadas no manual de
regras e regulamentos técnicos de competição da International Weightlifting Federation (IWF)
que pode ser consultado através do endereço eletrônico: https://felpceara.com/regulamento-iwf
7. Medidas de segurança sanitária:
a. Serão aplicados os protocolos de vigilância sanitária estabelecidos pelo Governo do
Estado do Ceará e Prefeitura de Fortaleza vigentes na data do evento.
b. O acesso ao local de competição será permitido mediante a apresentação do passaporte
de vacinação contra a COVID-19 com a terceira dose aplicada ou agendada conforme
determinação dos protocolos sanitários de reabertura para eventos do Governo do
Estado do Ceará.
c. O acesso à área de competição será controlado sendo permitida a entrada somente do
corpo técnico do evento, atletas e treinadores ou acompanhantes no limite de 03 (três)
por atleta durante a apresentação de sua bateria, 04 (quatro) em caso de dois atletas. A
desobservância dessa regra pelo atleta ou treinador leva à sua desqualificação imediata.
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8. Transmissão do evento: Haverá transmissão simultânea on-line do evento através do canal do
YouTube LPO Esportes.
9. Direitos de imagem e som: Os participantes do campeonato autorizam desde o ato de sua
inscrição ou participação a utilização de sua imagem e som pela FELP-CE.

Fortaleza, 20 de junho de 2022

Andrea Sabino Ribeiro
Presidente
Federação de Levantamento de Peso do Ceará
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