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PORTIMÃO BOX CUP 2022
TORNEIO INTERNACIONAL DE BOXE OLÍMPICO
13,14 e 15 MAIO 2022
PORTIMÃO, ALGARVE - PORTUGAL
/ PORTIMAO BOX CUP
/ PORTIMAO BOX CUP
WWW.PORTIMAOBOXCUP.COM

TORNEIO INTERNACIONAL DE BOXE OLÍMPICO aberto a Clubes e/ou Associações Desportivas

Caros: Clubes/Treinadores
O PORTIMÃO BOX CUP 2022 é um Torneio Internacional de Boxe Olímpico organizado pelo ESCOLA
BOXE PORTIMÃO, com o apoio institucional do Município de Portimão, Freguesia Portimão, Instituto
Português Desporto e Juventude e Associação Boxe Algarve.
Este evento foi projetado por Carlos Andre Reis com o objetivo de proporcionar uma oportunidade
aos seus atletas de competirem num nível de exigência elevado dentro do nosso País.
Na base do projeto está a maximização das capacidades dos atletas através de novos desafios
competitivos, dando-lhes a possibilidade de enfrentar múltiplos adversários em diferentes estilos e
estratégias, permitindo-lhes progredir e amadurecer como pugilistas.
A ideia deste Torneio passa por dar aos clubes, clubes Nacionais, a possibilidade de colocar os seus
atletas a competir com atletas estrangeiros apostando mais na formação de atletas focando na
promoção dos Clubes e Atletas para fora de Portugal.
Este ano marca o arranque do PORTIMÃO BOX CUP e nós na organização estamos a espera de 200
atletas vindos de todo o Mundo, em (masculinos e femininos) e em todos os escalões etários. Durante
3 dias irão competir em 2 ringues em simultâneo perfazendo mais de 300 combates durante o
Torneio.
Este será o primeiro de muitos torneiros a realizãr na cidade de Portimão onde de tudo faremos para
que seja uma referência nos torneios nacionais e internacionais.
Atenciosamente,
Carlos André Reis
Head-Coach da Escola Boxe Portimão
Promotor do Portimão Box Cup

NOME DO TORNEIO: TORNEIO DE BOXE INTERNACIONAL - PORTIMÃO BOX CUP 2020

LOCAL: PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE PORTIMÃO, PORTIMÃO

DURAÇÃO:

TORNEIO

12 - 16 MAIO 2022

COMPETIÇÃO

13 - 15 MAIO 2022

PROGRAMA:

DATA

HORA

12 MAIO
(Quinta-Feira)

DETALHES
Chegada das Equipas e Registo no Torneio

20:00 - 21:00

Conferência de Imprensa

21:00 - 22:00

Reunião Técnica do Torneio

13 MAIO

08:00 - 10:00

Pesagem Oficial e Verificação Médica (Gimnodesportivo)

(Sexta-feira)

13:00 - 14:00

Sorteio

16:00 – 18:00

QUARTER-FINALS

18:00 - 19:00

Cerimónia de Abertura

19:00 - 23:00

QUARTER-FINALS

14 MAIO

08:00 - 10:00

Pesagem e Check-up médico (Gimnodesportivo)

(Sábado)

16:00 - 21:00

SEMI-FINALS

15 MAIO

08:00 - 10:00

Pesagem e Check-up médico (Gimnodesportivo)

(Domingo)

15:00 - 19:00

FINALS

19:00 - 20:00

Entrega de Prémios e Cerimónia de encerramento

16 MAIO
(Segunda-feira)

Partida das Equipas

ESCALÕES E CATEGORIAS:
ESCALÃO

CATEGORIA

MASCULINO:
ELITE (1982 a 2003)
SENIOR (1982 a 2003)
YOUTH (2004 -2005)
FEMININO:
ELITE (1982 a 2003)
SENIOR (1982 a 2003)
YOUTH (2004 -2005)
JUNIOR
MASC. e FEM.
(2006 - 2007)
SCHOOL BOYS
(2008 - 2009)

MASC
FEM

NÍVEL DE EXPERIÊNCIA

ROUNDS

46 a 48,-51,-54,-57,-60,-63.5,-67,-71,-75,-80,
-86,-92,+92kg

+16 COMBATES
7 - 15 COMBATES
0 – 7 COMBATES

3 x 3 MIN

45 a 48,-50,-52,-54,-57,-60,-63,-66,-70,-75,
-81,+81kg

+16 COMBATES
7 - 15 COMBATES
0 – 7 COMBATES

3 x 3 MIN

44 a 46,-48,-50,-52,-54,-57,-60,-63,-66,-70,-75,-80,
+80 Kg

+16 COMBATES
7 - 15 COMBATES
0 – 7 COMBATES

3 x 2 MIN

-38, 40, 41.5, 43, 44.5, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 62,
65, 68, 72, 76, 80, 90, 90-105 Kg
33 a 36, -39, -42, -45, -48, -51, -54, -57, -60, -63, 67, -70

CLASSE ÚNICA

3 x 1,5 MIN

Só podem participar atletas amadores.
Todos os combates realizados noutras modalidades de combate têm de ser contabilizados.

ÁRBITROS E JUÍZES:





Todas as Equipas Nacionais têm de trazer A&J
Todas os Clubes com mais de 8 atletas têm de trazer A&J
Todos os Clubes ou Associações com menos de 7 atletas podem trazer A&J

EQUIPAMENTOS DE COMPETIÇÃO:






2 (dois) Ringues em simultâneo, com as medidas oficiais, durante toda a competição;
A Organização do Torneio assegurará todo o material de competição, devidamente homologado (Capacetes e Luvas);
Todos os atletas participantes, exceto aqueles na categoria Elite Masculina, deverão usar um capacete vermelho ou azul,
de acordo com o seu respetivo canto do ringue.
Todos os atletas devem usar vestuário competição de cor azul ou vermelho de acordo com o seu canto do ringue.

SISTEMA DE COMPETIÇÃO:






Serão 3 (três) dias de competição;
Os atletas serão sorteados por escalão e categoria de peso e distribuídos por grupos (poules) de num total de 8 (oito)
atletas por respetiva categoria de peso, em todos os escalões;
Os atletas que vençam os seus combates avançam na competição até eliminarem todos os adversários, sendo declarados
campeoões no seu escalão e categoria;
Os atletas que não vençam os seus combates serão eliminados da prova à 1ª derrota;
Outras considerações:
o A organização irá tentar colocar o máximo de atletas de diferentes nacionalidades por tabela, de forma a
oferecer maior diversidade competitiva;
o A organização reserva-se o direito de mudar os atletas de tabela (por nacionalidade ou experiência), por forma a
proporcionar uma melhor competição para todos os envolvidos;

OUTROS REQUISITOS:




Todos os atletas deverão trazer a sua caderneta de competição, com os registos de combate e os registos médicos,
devidamente completos e atualizados;
Todos os atletas deverão trazer o Passaporte válido ou documento identificativo

SISTEMA DE PONTUAÇÃO:
O sistema de pontuação é o “Ten Point Must- System” da AIBA.

PESAGENS E TOLERÂNCIAS:
DIA
13 MAIO
(Sexta-feira)
14 MAIO
(Sábado)
15 MAIO
(Domingo)

FASE DA COMPETIÇÃO TOLERÂNCIA DE PESO
QUARTER-FINALS

SEM TOLERÂNCIA

SEMI-FINALS

(+500 gr)

FINALS

(+500 gr)

SORTEIO:
O Sorteio do PORTIMÃO BOX CUP 2022 será realizado no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão na Sexta-feira, dia 13 de maio de 2021, às
13h, aberto exclusivamente a Treinadores e Dirigentes Desportvos.

TROFÉUS:
A Organização compromete-se a:




Entregar um Diploma de participação a todos os atletas participantes com forma de agradecimento pela sua presença;
Premiar os atletas que terminarem nos primeiros 3 lugares da classificação geral nas suas Categorias. Receberão uma medalha de
Ouro, Prata e Bronze, de acordo com a sua classificaçãofinal;
Entregar um Troféu para o Melhor Atleta Masculino e Feminino em todos os escalões etários, melhor equipa em Elite e Formação,
melhor Combate, melhor Árbitro presente na competição.

TREINOS:
Durante o período de realização do PORTIMÃO BOX CUP 2022, todos os atletas podem treinar no local de competição, ou seja, no Pavilhão
Gimnodesportivo de Portimão, onde irão ter uma sala ao seu dispor para aquecimento, treino e sparring.

REUNIÃO TÉCNICA:
Na Quinta-feira, dia 12 de MAIO de 2022, irá realizar-se a tradicional reunião Técnica destinada apenas a Treinadores e Dirigentes
Desportivos, onde serão apresentados o Torneio, regras e as condições de competição.

INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO:





A inscrição de cada atleta no Torneio tem um valor de 15€ (não reembolsável);
A data-limite para inscrições de equipas técnicas, compostas por atletas, treinadores e outros, é até dia 17 de abril de 2022;
Assim que a Organização receber o Entry Form devidamente preenchido, assim como o seu pagamento integral, assegurará
o lugar do atleta na respetiva tabela de competição;
A entrada será limitada aos primeiros 200 atletas inscritos.

NOME

Associação Escola Boxe Portimão

E-MAIL

info@portimaoboxcup.com
Zona industrial Coca Maravilhas, lote 3, 1º andar

MORADA
8500-452 Portimão, Portugal
IBAN
BIC/SWIFT

PT50 0033 0000 4543 2902 778 05
BCOMPTPL

SUPERVISÃO TÉCNICA E DESPORTIVA:







A Supervisão Técnica do Torneio cumprirá com todos os princípios e regras da AIBA;
A Organização garantirá que o Mau comportamento será punido durante o Torneio, não podemos admitir que os Treinadores e/ou
Atletas estragam o Fair Play do Torneio. Assim: 1º Aviso, 2ª Saída FOP (zona dos combates), 3º Saída do Torneio.
A Organização assegura que todas as decisões médicas em cima do Ringue terão que ser respeitadas por todos, o mais importante é
sempre a integridade física do Atleta.
A Organização contratará os necessários Médicos e seu staff médico para a uma prova desta complexidade, em número suficiente, e
assegurará que estarão sempre presentes e disponíveis em todas as suas fases e durante as solicitações obrigatórias para a prova,
tais como as inspeções médicas antes do Torneio, que determinarão a presença dos atletas e atestarão que se encontram nas
melhores condições físicas e psíquicas para a competição;
A Organização contará com os serviços dos Bombeiros locais, que se farão acompanhar da sua Ambulância.

DESLOCAÇÃO, TRANSFERES & RENT-A- CAR:
Todas as equipas terão de assegurar a sua deslocação desde a sua acomodação até ao Pavilhão GIMNODESPORTIVO de PORTIMÃO, local
onde decorrerá a competição, e vice-versa;

CONTATOS IMPORTANTES:

NOME

Carlos ANDRÉ Reis

E-MAIL

info@portimaoboxcup.com

CONTATO (+351) 964 931 113

Para informações adicionais, consultem o website do Torneio.
Quaisquer dúvidas ou questões, não hesitem em contactar-nos.

