
CRITÉRIOS DO TRIALS 2013

LOCAL E DATA

• CEFAN – RJ, Av Brasil 10.590, Penha – Ginásio esportivo
• Primeira etapa - dias 19 e 20 de Janeiro de 2013

OBJETIVOS

• Identificar os atletas que irão compor o grupo de trabalho da CBLA
• Recolher a documentação necessária

• Avaliar os atletas ( exames técnicos, físicos e clínicos)

• Selecionar as equipes titulares e reservas para competições (Bulgaria e Cuba)
• Comprometer atletas, treinadores e equipe na execução do plano esportivo

METODOLOGIA

• Não é competição
• Os atletas deverão se apresentar com um máximo de 4 kilos acima da categoria

• Pesagem na hora da Luta. A CBLA podera, através de avaliação fisica, realocar o atleta na categoria.

• Os emparelhamentos serão feitos ao critério dos treinadores e poderão ocorrer mais de uma luta entre 
mesmos atletas, inclusive inter-categorias

PROGRAMA

• Sabado dia 19/01 –          Chegada até as 10 :00hs
                                         Credenciamento ( pagamento da taxa de R$50,00)
                                         Avaliação documental , fisica e clinica
                                         Avaliação técnica (se necessário)

• Domingo dia 20/01 –       Treino conjunto
                                         Avaliação técnica 

                                                     Partida dos atletas ( exceto os convocados para o treinamento e competição)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

• A CBLA oferece alojamento e alimentação, no CEFAN, nos dias 19 e 20/01 – para atletas de fora do RJ

• Aberto a todos atletas, maiores de 18 anos, desde que quites com suas Federações
• É obrigatório o pagamento da taxa de participação de R$50,00 (cinquenta reais)
• Todos atletas devem trazer o equipamento de treinamento e competição
• Todos atletas devem trazer os seguintes documentos: RG, PASSAPORTE, FOTO 3x4

• Todos atletas devem trazer os seguintes exames (com validade de 6 meses): AVALIAÇÃO 
CARDIOLOGICA ( EQG+ECO), EXAME DE SANGUE (hemograma completo, glicose, ureia 
creatinina, tgo/tpg e ck) e  RX DE TORAX

• Os atletas que possuirem, devem trazer seu livro e sua licença FILA 2012

• Os atletas que não cumprirem as exigencias, poderão participar do TRIAL, mas não poderão integrar a 
seleção nas competições de Fevereiro ( por força de novas regras da FILA)

• Os atletas selecionados para participação nos campeonatos em Fevereiro, ja ficarão para o período de 
treinamento até o dia do embarque ( 03/02/2013)


