
	  

	  

 
 

C O N V I T E  
 
 
 
 

A Confederação Brasileira de Lutas Associadas e o 
comitê organizador vêm através desta convidar sua Federação a 
participar do Campeonato Brasileiro Junior - estilo livre, greco 
e feminino, que será dias 11 a 13 de Junho no ginásio 
Poliesportivo Tropical em Contagem, no estado de Minas 
Gerais. 

 
A Competição seguirá as regras da FILA e será permitida 

a participação de ATÉ DOIS representantes, por Estado em 
cada categoria. Lembramos que este campeonato valera pontos 
para o ranking nacional e servirá de base para observação para 
futuras convocações incluindo o grupo de atletas visando 
RIO2016.  

 
Aguardamos a participação de todos, 
 
Atenciosamente 
 
 
 
Pedro Gama Filho 
Presidente 
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Dia Hora Atividade 

11/6 - Sexta  
 

12:00 
16:00 às 17:00 
18:00 às 19:00  
19:30 às 18:30 
21:00 às 23:00 

 

 
Chegada das equipes 
Entrega da inscrição final 
Exame médico e inscrição 
Pesagem e sorteio das chaves 
Congresso técnico 
Assembléia	  CBLA	  

12/6 -  Sábado  
9:00 as 10:00 

10:00 
10:30 as 13:00 
13:00 as 14:00 
14:00 as 15:30  
15:30 às 17:00  

 
 

 
Clinica de arbitragem 
Abertura 
Estilo Greco + premiação 
Almoço 
Luta Feminina + premiação  
Estilo Livre + premiação 
	  

13/6 - Domingo    
Até 12:00hs 

 

 
Saída das Equipes 
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FLOAMG – Federação de Luta 
Olímpica do Estado de Minas Gerais 

 
e-mail:  mg@cbla.com.br  
 	  

Enviar inscrições para e-mail:  leitao@cbla.com.br 	  

Comitê organizador 
Presidente – Pedro Gama Filho 
Coordenação – Cesarino Barros/ Sylvio Pelico 
Diretor técnico – Luiz Otavio Junior 
Diretor de arbitragem – Eduardo Paz Gonçalves 

Local da Competição  
 Ginásio Poliesportivo Vilanova 
Rua	  Paraopeba,	  1200,	  Bairro	  Riacho,	  Contagem	  	  
 

Hotel dos árbitros e presidentes Hotel à definir 

Local do Alojamento / Hotel A CBLA NÃO OFERECERA HOSPEDAGEM 
(Entrar em contato com o Sr. Luiz Otavio Junior) 

Categoria de idade 
Junior,18 a 20 anos (nascidos em 1992, 91 e 90) 
Atletas com 17 anos completos até o dia da Luta 
podem participar com autorização dos pais. 
levar atestado medico 

Categorias de Peso (sem tolerância) 
Luta Olímpica : EL, GR, LF. 
Masc. 50 - 55 - 60 – 66 – 74 – 84 – 96 - 120 Kg 
Fem.  44 - 48 – 51 – 55 – 59 – 63 – 67 - 72 Kg 
 

Inscrições Prévia – até dia 31/ Maio 
Final – até dia 11/ Junho – 12:00hs 

Taxa de inscrição R$ 50,00 

Taxa Anuidade Atleta R$ 50,00 

Área de Lutas 1 Tapete. 

Pesagem 11 de Junho de 2010 das 18:00 as 19:00 hs 
N° Estimado de Atletas 100 atletas 
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OBSERVAÇÕES:	  

• A	  CBLA	  OFERECERA	  GRATUITAMENTE	  ALMOÇO	  DE	  SABADO	  
DURANTE	  O	  EVENTO.	  
	  

• A	  CBLA	  NÃO	  SE	  RESPONSABILIZA	  PELO	  ALOJAMENTO	  DOS	  
PARTICIPANTES,	  APENAS	  PARA	  OS	  ARBITROS	  E	  PRESIDENTE	  DAS	  
FEDERAÇÕES.	  
	  

• PARA	  ALOJAMENTO	  NO	  PROPRIO	  GINASIO,	  ENTRAR	  EM	  
CONTATO	  COM	  LUIZ	  OTAVIO	  JUNIOR	  -‐	  	  (	  juniorlutas@hotmail.com	  )	  
	  

• TODAS	  FEDERAÇÕES	  DEVEM	  ENVIAR	  ATÉ	  DIA	  31/04	  O	  NUMERO	  
DE	  PESSOAS	  DE	  CADA	  DELEGAÇÃO	  (DISCRIMINANDO	  SUAS	  FUNÇÕES).	  	  
(EX.	  12	  ATLETAS,	  1	  ARBITRO,	  1	  CHEFE,	  2	  TECNICOS,	  1	  MEDICO	  e	  1	  MOTORISTA)	  

	  

• TODAS	  FEDERAÇÕES	  DEVERÃO	  ENVIAR	  NOME,	  CATEGORIA	  DE	  
PESO	  E	  IDADE,	  DATA	  DE	  NASCIMENTO	  E	  FOTO	  DIGITAL	  (TIPO	  3X4)	  
DOS	  ATLETAS.	  ATE	  DIA	  07/05.	  
	  

	  

	  

	  

	  


