REGULAMENTO DAS SELETIVAS 2019
Em todas as competições de 2019 que o Brasil for participar, a Comissão Técnica poderá ou não indicar 1
(um) atleta de cada categoria e sexo, que irá disputar a respectiva competição para a qual for indicado sem a
necessidade de participação em seletiva.
Nos casos de competições que não houverem seletivas, a indicação também será da Comissão Técnica.
O(s) outro(s) atleta(s) serão convocados a partir de resultado de seletiva previamente comunicada e seguirá a
seguintes programações e regras:
Em todos os dias de competição será realizado um DUPLO 70, os 8 primeiros colocados receberão a seguinte
pontuação
Colocaç
ão
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Pontuaç
ão
10
8
6
4
3
2
1
0

Em seguida os primeiros 8 (oito) colocados que realizarão o combate com uma eliminação direta receberão as
seguintes pontuações:

Colocação

Pontuação

1º

6

2º

4

3º

2

Nos casos que tiverem 3 dias de seletiva o terceiro dia será exclusivamente para combates rotativos
entre somente os primeiros oito qualificados somando os dois dias de classificação geral.
A pontuação será de 1,5 pontos para cada combate ganho,
Em caso que o combate tem uma média igual ou superior a 29 a pontuação será de 2 pontos
e será acumulada a pontuação geral.
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Calendário de Seletivas:
Primeira seletiva – 25 a 27 Janeiro de 2019:
Seletiva válida para:
• World Ranking Event Chile – Evento Classificatório para os Jogos Pan Americanos, Peru, Lima 2019
o 04 atletas masculinos.
• Grand Prix do México
o 04 atletas femininas.
• Agenda da Seletiva:
• 24/01/2019 Treino livre
• 25/01/2019: Treino oficial
• 26/01/2019: Dia de Competição
• 27/01/2019: Dia de Competição
Segunda seletiva – 21 a 24 de Fevereiro de 2019:
Seletiva válida para:
•

1ª Etapa World Cup – Medellín Colombia
o 02 atletas masculinos e 02(duas) atletas femininas:
Índice para participação (1ª Etapa World Cup Masculino: 658
Medellin)

Feminino: 638

Vale ressaltar que só os atletas que conseguirão o índice estabelecido na seletiva e pontuarão em Medellín têm
o direto de participar as outras etapas da Word Cup com exclusão da segunda etapa (Xangai)
•

Campeonato Mundial Adulto primeira etapa
o 03 atletas masculinos e 03 atletas femininas:
Índice para participação (Campeonato Mundial Adulto) Masculino: 635

Feminino: 625

Agenda da Seletiva:
20/02/2019: Treino livre
21/02/2019: Treino oficial
22/02/2019: Dia de competição
23/02/2019: Dia de competição
24/02/2019: Dia de competição só combate
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Terceira seletiva – 21 a 24 Março de 2019:
Campeonato Mundial Adulto segunda etapa
2 atletas masculino e dois atletas feminino
Agenda da Seletiva:
20/03/2019: Treino livre
21/03/2019: Treino oficial
22/03/2019: Dia de competição
23/03/2019: Dia de competição
24/03/2019: Dia de competição só combate

Quarta seletiva – 02 a 05 de Maio de 2019:
Seletiva válida para:
• Jogos Pan Americanos
o 03 atletas masculinos e 03 atletas femininas
• Agenda da Seletiva:
• 01/05/2019: Treino livre
• 02/05/2019: Treino oficial
• 03/05/2019: Dia de Competição
• 04/05/2019: Dia de Competição
• 05/05/2019: Dia de competição só combate
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Quinta seletiva de 08 a 12 de Maio
Seletiva válida para
Madrid Mundial juvenil
Vaga disponível:
o 03 atletas masculinos Juvenil e 01 atletas femininas Juvenil
o 03 atletas cadete masculino e 03 atletas cadete feminino
•
Índice para participação (Campeonato Mundial Juvenil)

Masculino: 648

Cadete
Feminino: 625

•

Índice para participação (Campeonato Mundial Juvenil)

Juvenil
Masculino: 633
Feminino: 625

•

•
•
•
•
•
•

Agenda da Seletiva:
08 maio/2019: Treino livre
09 maio/2019: Treino oficial
10 maio/2019: Dia de Competição
11 maio/2019: Dia de Competição
12 maio/2019: Dia de competição só combate

Sexta seletiva - 30 de Agosto a 01 de Setembro de 2019:
Seletiva válida para:
• Brazil Cup 2019 – World Ranking Event
o 03 atletas masculinos e 03 atletas femininas.
•
•
•
•

Agenda da seletiva:
30/08/2019: Treino Oficial
31/08/2019: Dia de Competição
01/09/2019: Dia de Competição
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Ao final dos dias de competição serão somadas as pontuações obtidas e estabelecida a colocação
final com os classificados.
Em caso de empate será considerada válida a pontuação da suma dos dois duplos 70,
permanecendo será considerado o SEGUNDO DUPLO 70.

Seletivas para o Campeonato Mundial:
Serão disputadas duas seletivas, uma em fevereiro e outra em Março. Portanto na seletiva de fevereiro o
primeiro colocado já terá direito a vaga e não participará da segunda seletiva. Com isso, as outras duas vagas
serão entregues aos primeiros dois atletas do ranking geral somadas as pontuações das duas seletivas. Todavia
só poderão participar da segunda seletiva os primeiros oito atletas classificados na primeira seletiva.
OBS.: Serão disponibilizadas 3 vagas caso não haja uma vaga proveniente de escolha técnica

IMPORTANTE: Ao participar da seletiva, o atleta estará concordando com as regras da
mesma.
.

Eros Fauni
Coordenador técnico
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