O documento a seguir serve como seu convite formal para participar do Torneio

Internacional de Capoeira "Budapest OPEN 2022", bem como dos Cursos e Exames

de Árbitros Internacionais a serem realizados na cidade de Budapeste, Hungria, de
14 a 16 de janeiro. O documento visa fornecer a você todas as informações de que

você pode precisar para garantir que os atletas, equipes e pessoal que acompanham
os participantes tenham um evento de sucesso e uma estadia agradável na bela
cidade de Budapeste.

CHEFE DO COMITÊ ORGANIZADOR
WhatsApp/GSM
Nahid Aghazada

+994 70 401 23 11

COMISSÃO ORGANIZADORA DO WCF
WhatsApp
Email

+372 5902 6599
info@capoeira.ws

PAINEL DE ÁRBITROS
Paulao Sales Neto
Claudio Lima Santos
Ramid Niftalijev
Nahid Aghazada
Elgiz Alizada
Okhchu Shahmuradov

Árbitro Chefe / Árbitro Julgador
Roda Manager / Árbitro Julgador / Árbitro Central
Árbitro Julgador
Árbitro Julgador
Árbitro Julgador / Árbitro Central
Árbitro Central

Boas-vindas!
Honoráveis delegados, Respeitáveis Presidentes da Federação Nacional e das
Associações, Representantes dos países, treinadores e Caros Capoeiristas!

Em nome do Comitê Organizador, estamos muito honrados em convidá-lo para
o Torneio Internacional de Capoeira "Budapest Open 2022" que promete ser o
primeiro Torneio Internacional de Classificação IV em 2022.
O Torneio Internacional de Capoeira "Budapest Open 2022" acontecerá de 15 a 16
de janeiro (sábado e domingo) a partir das 09h00. O Acreditação ocorrerá no dia
14 de janeiro entre as 17:00 e as 19:00.

As inscrições para participação estão em andamento e serão encerradas em 10 de
janeiro de 2022!

O evento será organizado pela Comissão Organizadora da Federação Mundial de
Capoeira.

Os atletas que obtiverem os 1º, 2º e 3º lugares (existem duas 3ª posições para
as categorias Sub 18) serão premiados, respetivamente, com medalhas e diplomas de
Ouro, Prata e Bronze. A nação vencedora (por quantidade de medalhas de ouro)
receberá um troféu especial do Comitê Organizador. Haverá também certificado de
participação para todos os participantes do evento. Além disso, independentemente
do local escolhido, todos os atletas que participaram de pelo menos uma partida
ganharão pontos no ranking mundial.

A preparação para o campeonato continua e muitos voluntários estão colocando
enormes esforços para o sucesso deste evento.

Este documento o ajudará a encontrar mais informações sobre o campeonato. À
medida que avançamos em direção ao evento em si, mais informações serão
fornecidas a você por E-mail e pelo WhatsApp.

Com todo o nosso espírito “Axé”, temos a certeza de entregar um evento de
sucesso, dando à Capoeira a atenção que ela merece! Amizade será fortalecida e na
unidade a Capoeira se manterá forte! Espero vê-lo em Budapeste e descobrir este
lindo país juntos! Axe!

Atenciosamente,
Nahid Aghazada

Presidente do Comitê Organizador

Membro do Conselho de Administração do WCF

Comissário do Departamento de Arbitragem
Comissário do Departamento de Coaching

P.S. As mudanças podem ocorrer no melhor interesse do evento.
Se houver outras perguntas, em caso de dificuldades, por favor, não hesite em nos contatar:
aghazadanahid90@gmail.com

RECOLHA NO AEROPORTO
Um recolha do aeroporto será organizado para aqueles que informaram o Comitê
Organizador de sua chegada pelo menos 72 horas antes da chegada. As informações
de chegada devem ser enviadas para: aghazadanahid90@gmail.com
ALOJAMENTO
O Comitê Organizador concordou com o albergue “Korona Panzió Budapest” em
apresentar preços com desconto para os participantes da competição. Ao ficar neste
hostel, os participantes terão uma oferta de preço inferior (32 euros como tarifa
corporativa) do que os 46 euros diários.
Siga o link abaixo para iniciar sua reserva.
https://szallas.hu/korona-panzio-budapest?checkin=2022-01-13&checkout=2022-0117&adults=30&search=Korona+Panzi%C3%B3+%3B1&utm_source=email&utm_medium
=phone&utm_campaign=807967

ALIMENTAÇÃO
No dia 15 de janeiro, almoço para atletas das categorias sub18 e no dia 16 de janeiro,
almoço para atletas das categorias +18, bem como para Bateria e Quadro de Árbitros,
será fornecido pela Comissão Organizadora.
TAXA DE PARTICIPAÇÃO
A taxa de participação para atletas +10 anos é de 50 euros / -10 anos é de 30 euros.
A t-shirt do evento está incluída no preço. Valor a ser pago em dinheiro, durante o
credenciamento. Os restantes membros da equipa (treinadores, médicos, pais,
espectadores, etc.) não pagarão taxa de participação.
LOCAL (SALÃO DE COMPETIÇÃO)
Nome:

Szent Margit Gimnázium

Endereço:

Budapest, Villanyi ut 5-7, 1114

Capacidade de Espectador:

200

Página da web:

https://teremberles.szmg.hu/berelheto-terem/szent-gellert-tornacsarnok

PROGRAMA
Na chegada e no check-in, todos receberão um programa atualizado e detalhado.
Para perguntas específicas, envie um e-mail para: aghazadanahid90@gmail.com
O programa provisório é:

Até 14 de janeiro

Chegada do Comitê Organizador, equipes,
árbitros, mestres, espectadores etc.

Cidade de
Budapeste

Acreditação

Complexo Esportivo
(Sala de aula)

Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022
17:00-19:00
19:00-22:00

IRCE (Cursos e exames para árbitros
internacionais)

Sábado, 15 de janeiro de 2022
SORTEIOS e COMPETIÇÕES
09:00
(Crianças, juniores, cadetes)
13:00-14:00
Almoço (grupos infantis)
17:00

Premiação

Domingo, 16 de janeiro de 2022
COMPETIÇÕES
10:00-16:00
(Adultos)
13:00-14:00
Almoço (grupos de adultos)
16:00

Premiação, cerimônia de encerramento

Complexo
Esportivo
Complexo
Esportivo

Complexo Esportivo
Complexo Esportivo

Complexo
Esportivo

Complexo Esportivo
Complexo Esportivo

INSCRIÇÃO
Os atletas e membros da equipe que nunca se registraram no banco de dados do WCF
devem se registrar através do link abaixo e selecionar “Budapest Open” no campo
OBJETIVO durante o registro: https://www.capoeira.ws/new-member/?lang=pt

Os membros ativos do WCF devem:
- Acessar sua conta e ir para a seção EVENTOS
- Clique no pôster “Budapest Open”
- Seleciona sua função e enviar para os organizadores.

Você pode completar seu registro sem fornecer os detalhes de sua chegada com antecedência.

As inscrições serão encerradas em 10 de janeiro de 2022!

ACREDITAÇÃO (credenciamento)
A acreditação será organizada na SZENT MARGIT GIMNAZIUM no dia 14.01.2022
entre as 17.00-19.00. Todos os participantes do evento (atletas, treinadores, árbitros,
imprensa etc) devem completar o Procedimento de acreditação. A equipe de
acreditação levará o peso e os documentos necessários dos atletas e membros da
equipe.
Após o credenciamento, todos os participantes receberão os crachás apropriados que
lhes darão permissão de entrada nos locais.
Atenção para PRESS!!!
Only accredited representatives of media will be allowed to film the competition.
GRUPOS E PESOS

GÊNERO

CATEGORIA

Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Menores de 12 (10-11 anos)
Menores de 14
Menores de 16
Menores de 18
+18 (-64kg)
+18 (-70kg)
+18 (-76kg)
+18 (-82kg)
+18 (+82kg)

Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino

Menores de 12 (10-11 anos)
Menores de 14
Menores de 16
Menores de 18
+18 (-53kg)
+18 (-60kg)
+18 (+60kg)

Exceto os grupos acima mencionados, uma competição amadora e não classificatória
para menores de 10 anos será organizada pela Comissão Organizadora.
IMPORTANTE:
Máximo de 32 participantes irão competir em cada grupo.
A categoria que tiver menos de 4 participantes inscritos será fundida com sua categoria
comparável mais próxima ou será dissolvida por decisão da Comissão Organizadora do WCF.

SEGURANÇA, SEGURO E RESPONSABILIDADE
A Comissão Organizadora não assume qualquer responsabilidade em caso de
acidente puramente desportivo envolvendo qualquer participante. O Comitê
Organizador declina qualquer responsabilidade em caso de lesão, em caso de tumulto

ou qualquer desastre que ocorra durante a Competição. Cada participante da
Competição deverá estar segurado para os acidentes e ocorrências acima
mencionados, por organização própria no seu próprio país, com cobertura para todos
os riscos que possam ocorrer no exterior durante a viagem e participação.
Por razões de segurança, o uso de um protector bucal esportivo é altamente
recomendado.

ATENÇÃO aos TREINADORES!!!
(extração das regras de competição nº 19 do WCF)
- Os delegados, chefes de equipe e treinadores são os responsáveis pela disciplina
dos atletas e membros da equipe envolvidos na competição, e devem assegurar-se
que os atletas e os membros da equipe estejam na competição em tempo hábil.
- Durante as competições, os treinadores devem sentar-se no lugar que lhes for
designado e não devem interferir no bom funcionamento das partidas, seja por
palavra ou por ação (os treinadores poderão sentar-se a 2 metros do tatame para
apoiar seus atletas).
- Qualquer delegado ou outro membro da equipe pode ser expulso do local da
competição por mau comportamento ou violação das regras, e o competidor à ele
associado pode receber uma advertência por causa disso.
- No período das competições, os treinadores devem, durante todo o tempo usar o
uniforme oficial de sua Federação Nacional e exibir suas credenciais. As treinadoras
podem usar vestimentas de acordo com sua religião, desde que aprovadas pelos
árbitros e juízes da WCF.
OS SORTEIOS

Os sorteios de Chaves acontecerá no dia 15 de janeiro, pela manhã após o término da
acreditação. Os competidores serão alocados em categorias de acordo com sua idade,
sexo e peso. O sorteio para determinar quais jogadores serão emparelhados contra
quais jogadores dentro de uma chave será gerado aleatoriamente por um programa
de computador automatizado.
PREMIAÇÃO

Ao final de cada última rodada, ocorrerá uma cerimônia de premiação dos grupos,
onde os resultados serão conhecidos.
O vencedor da medalha deve comparecer pessoalmente à cerimônia para receber sua
medalha. Se o competidor faltar à cerimônia de premiação sem motivo válido,
perderá o direito à medalha.
É permitido aos competidores no pódio portar bandeira nacional. Qualquer
demonstração de sinal religioso ou político é proibida. Qualquer outra publicidade
que não seja sancionada devido às Regras de Competição do WCF é proibida.
Os competidores que obtiverem 1º, 2º e 3º lugares (há 2 terceiros lugares) nas
competições serão premiados com medalhas e diplomas de Ouro, Prata e Bronze,
respectivamente, pelo Comitê Organizador.
Uma Copa VENCEDORA.

Além das vitórias individuais, ao final da competição será apresentada uma Copa ao
vencedor (por quantidade de medalhas de ouro) da federação ou equipe nacional..
REGRAS E REGULAMENTOS DE COMPETIÇÃO

O Torneio Internacional de Capoeira "Budapest Open 2022" será realizado de acordo
com as Regras de Competição do WCF. A aplicação das regras da competição será
responsabilidade dos Árbitros licenciados pela WCF e com qualificações
internacionais.
Para baixar o regulamento da competição, acesse o link abaixo:

https://www.capoeira.ws/uploads/files/competition-rules-201823774.pdf

Importante: Nas categorias amadoras, menos de 10 Tesoura (em todas as variações)
são proibidos.
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Todas as Federações Nacionais, oficiais, treinadores e atletas participantes neste
evento devem respeitar e aceitar a autoridade dos oficiais do WCF, as regras e
estatutos da Federação Mundial de Capoeira. Indivíduos considerados como tendo
agido contra o WCF, seus princípios ou propósitos estarão sujeitos a suspensão ou
expulsão do evento e / ou cancelamento de seus cartões de credenciamento
BREVE INFORMAÇÕES SOBRE WCF
Nome oficial
Fundação
Quartel general
Presidente
Objetivos
Órgãos

Página web

World Capoeira Federation
Outubro de 2011
Republic of Estonia (European Union)
Paulo Sales Neto

• Desenvolvimento da Capoeira como esporte
• Entrada da Capoeira nos Jogos Olímpicos

Órgão principal - Conferência Geral
Órgão executivo - Conselho de Administração
Órgão de controle - Comissão de Fiscalização
Corpo de Mestres - Conselho de Mestres
Comissão de Arbitragem
Comissão de Educação e Coach
Comissão Organizadora
www.capoeira.ws

