
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O documento a seguir serve como seu convite formal para participar da 

TATRA Competição Internacional de Capoeira, bem como dos Cursos e Exames 

Internacionais de Árbitros, que serão realizados em Zakopane, Polônia, de 11 a 12 

de novembro de 2022. 

O documento visa fornecer todas as informações necessárias para garantir 

que atletas, equipes e acompanhantes participantes tenham um evento de sucesso 

e aproveitem seu tempo na bela cidade de Zakopane. 

 
 

COMITÊ DE ORGANIZAÇÃO LOCAL 
   

Edyta Brylska 
 

Chief of COL +48 503 667 909 
 

Andras Norbert Hegedus COL +36 70 675 7090 

Joao Rossy Eugenio Souza de Lima COL +48 575 275 842 

   

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO WCF 
   

Comissão Organizadora do WCF info@capoeira.ws +372 5902 6599 

Nahid Aghazada coordenador do 
WCF 

+372 5849 1441 

   

REFEREE PANEL 
  

   

Nahid Aghazada Árbitro Chefe Estônia 
Claudio Lima Santos Roda Manager Estônia 
Ramid Niftalijev Árbitro Juiz Estônia 
Boros Bettina Zita Árbitro Juiz Hungria 
Andras Hegedus Árbitro Juiz Hungria 
Andrea Torma Árbitro Juiz Hungria 
Krisztian Olah Árbitro Juiz Hungria 
Elgiz Alizada Árbitro Juiz Azerbaijão 
Joao Rossy de Souza de Lima Árbitro Juiz Polônia 
Okhchu Shahmuradov Árbitro Central Azerbaijão 
Magno Lopes Árbitro Central Finlândia 

mailto:info@capoeira.ws


Discurso de boas-vindas! 

Ilustres delegados, respeitáveis presidentes de federações e associações nacionais, 

representantes de países, treinadores e queridos capoeiristas! 

Em nome da Comissão Organizadora temos a honra de convidá-lo para o "TATRA" 

Competição Internacional de Capoeira que promete ser um dos eventos mais 

memoráveis de 2022. O evento se qualifica como evento de classificação IV. 

A "TATRA" Competição Internacional de Capoeira acontecerá no dia 12 de 

novembro (sábado) a partir das 09h00. O credenciamento ocorrerá no dia 11 de 

novembro (sexta-feira) entre as 16h00 e as 20h00.  

As inscrições para participação estão em andamento e serão encerradas em 5 de 
novembro de 2022. 

O evento será organizado pela Association  Centro Cultural Arte e Luta Brasileira 

(Zakopane) em cooperação com a Federação Mundial de Capoeira (WCF). 

Os atletas que obtiverem 1º, 2º e 3º lugares (categorias sub-18 estão disponíveis 

dois 3ºs lugares) serão premiados respectivamente com medalhas e diplomas de Ouro, 

Prata e Bronze. A nação vencedora (por quantidade de medalhas de ouro) receberá uma 

taça vencedora. Todos os participantes do evento também receberão um certificado de 

participação. Além disso, independentemente do local ocupado, todos os atletas que 

participaram de pelo menos uma partida acumularão pontos no ranking mundial. 

Os preparativos para a competição estão em andamento e muitos voluntários estão 

se esforçando muito para tornar este evento um sucesso. 

Este documento irá ajudá-lo a encontrar mais informações relativas à competição. À 

medida que avançamos para o evento em si, mais informações serão fornecidas a você 

por e-mail e pelo WhatsApp. 

Com todo o nosso espírito AXE, vamos entregar um evento de sucesso, dando a 

Capoeira a atenção que merece! A amizade se fortalecerá e na união a Capoeira se 

manterá forte! 

Espero vê-lo em Zakopane e descobrir juntos esta bela cidade! Axe! 

Sinceramente seu, 
Edyta Magdalena Presidente do Comitê Organizador Local 

Presidente da Associação Centro Cultural Arte e 
Luta Brasileira 

 
P.S. As alterações podem ocorrer no melhor interesse do evento. 

para qualquer dúvida entre em contato:  kontakt@dietanazdrowie.com 
      aghazadanahid90@gmail.com 

 



VISA (visto) 
 

Além dos cidadãos dos estados membros da UE, os cidadãos dos seguintes países podem 
entrar na Polônia sem visto Schengen. Todos os outros devem obter um visto antes de 
entrar na Polônia: 

 Austrália 
 Canadá 
 Coreia do Sul 
 Geórgia 
 Japão 
 Tailândia 
 Tunísia 

 
TRANSPORTE 

 
As despesas de transporte são de responsabilidade exclusiva dos participantes (atletas, 
treinadores, mídia, espectadores etc.), salvo indicação em contrário. 
A Comissão Organizadora oferece transporte coletivo dos hotéis até o local da 
competição no dia da competição (12 de novembro) gratuitamente. 
 
 

COMO CHEGAR A ZAKOPANE 
 
Existem 9 opções para chegar a Zakopane a partir dos aeroportos de Varsóvia e Cracóvia. 

Veja como chegar ao Zakopane: https://www.rome2rio.com/map/Warsaw/Zakopane  
 
 

ALOJAMENTO 
 

Os participantes podem escolher livremente seu local de residência na cidade de 
Zakopane. 
Para obter preços corporativos (abaixo dos preços diários), o Comitê Organizador Local 
(COL) firmou parcerias com 2 hotéis, cujos nomes estão listados abaixo. 
Para tarifas corporativas, os membros devem entrar em contato com os hotéis e marcar 
"Capoeira Competition" no momento da reserva. 
 

Tatrzańska Rezydencja Pod Brzyzkiem 
https://tatrzanskarezydencjapodbrzyzkiem.business.site/ 
Contato: +48 784368087 
rezydencjapodbrzyzkiem@gmail.com  
 
Mała Bawaria 
https://www.booking.com/hotel/pl/mala-bawaria.pl.html 
Contato: +48 880880851 
 
Nota: as datas de 11 a 13 de novembro neste hotel foram reservadas para os participantes 
do evento TATRA. O link booking.com é para ver as fotos do hotel. Para reservas, os 
participantes devem entrar em contato diretamente com o hotel ou através do comitê 
organizador local: kontakt@dietanazdrowie.com  

 

https://www.rome2rio.com/map/Warsaw/Zakopane
https://tatrzanskarezydencjapodbrzyzkiem.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
mailto:rezydencjapodbrzyzkiem@gmail.com
https://www.booking.com/hotel/pl/mala-bawaria.pl.html
mailto:kontakt@dietanazdrowie.com


NUTRIÇÃO 
 

No dia 12 de novembro, o almoço para todos os competidores, bem como para a Bateria 
e o Painel de Arbitragem será fornecido pela Comissão Organizadora Local. O COL não 
oferece outras refeições aos participantes. 
 

TAXA DE PARTICIPAÇÃO 
 
80 Euro pré-inscrição até 31 de agosto de 2022 
100 Euro pré-inscrição 1 a 30 de setembro de 2022 
120 Euro de outubro - 5 de novembro de 2022 

   
Estão incluídos no preço: 

 participação na competição 
 camisa (tshirt) 
 diploma 
 comida do dia da competição 
 transfer do hotel para o local no dia da competição (12 de novembro) 

 
 
O valor a ser depositado na conta bancária da Associação Centro Cultural Arte e Luta 
Brasileira Zakopane: 
 
DETALHES BANCÁRIOS: 

Nome do recebedor: STOWARZYSZENIE CENTRO CULTURAL ARTE E LUTA BRASILEIRA 

IBAN: Euro:           PL50 1870 1045 2078 1071 4653 0001 

IBAN: PL:           PL90 1870 1045 2083 1071 4653 0001 

Swift:    NESBPLPW 

Nome do banco:  NEST BANK 

Endereço do banco: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa 

 
COMPLEXO DESPORTIVO (SALÃO DA COMPETIÇÃO) 

 

  



Nome: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 

Endereço: Nowotarska 42 (Wejscie od ulicy Chramcowki), 34-500 

Capacidade: 300 Espectador 

Página da Internet: https://facebook.com/245623039178221/ 
 
 

PROGRAMA 
 

Na chegada e no check-in, todos os participantes receberão um programa atualizado e 

detalhado. Para dúvidas, envie um e-mail para:  kontakt@dietanazdrowie.com   

O programa provisório é: 
 

Até 10 de 
novembro 

Chegada da Comissão Organizadora, 
equipes, árbitros, mestres, espectadores 
etc. 

cidade de Zakopane 

11 de novembro de 2022 

12:00-15:00 IRCE (Curso e Exame Internacional de 
Arbitragem) 

Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Oswalda Balzera 

   

16:00-20:00  Credenciamento (Accreditation) Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Oswalda Balzera 

   

21:00-22:00 DOS SORTEIOS (estará disponível 
através do site: www.capoeira.ws) 

Através do programa 
WCF gerado 
automaticamente 

12 de novembro de 2022 

09:00 A competição começa Complexo Esportivo 

   

12:00 
Cerimônia de premiação das categorias 
infantis 

Complexo Esportivo 

     13:00                               Almoço Complexo Esportivo 

14:00-18:00 A competição continua Complexo Esportivo 

   

18:00 Premiação, cerimônia de encerramento Complexo Esportivo 

 

 
 
 
 
 
 

https://facebook.com/245623039178221/
mailto:kontakt@dietanazdrowie.com


INSCRIÇÃO 

Os atletas e membros da equipe que nunca se registraram no banco de dados do 

WCF devem se registrar via link:  

https://www.capoeira.ws/new-member/?lang=pt  

Depois de se registrar e fazer login com sucesso em sua conta pessoal, siga a sequência: 

- vá para a seção EVENTOS 

- Clique no cartaz “TATRA” 

- Clique no SOLICITAR PARTICIPAÇÃO e acompanhe seu status por lá. 

Você pode concluir o registro sem avisar com antecedência de sua chegada. 
 
As inscrições serão encerradas no dia 5 de novembro de 2022! 
 

 
ACREDITAÇÃO (Credenciamento) 

Accreditation will be organized on 11 November 2022 between 16:00-20:00 in sport 

hall of the “Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera”. The adress is: ul. Słoneczna 

1, 34-500 Zakopane. All participants of the event (Athletes, coaches, referees, press etc) 

have to complete Accreditation Procedure. Accreditation team will measure weight of 

athletes and will collect necessary documents of all participants. 

A acreditação será organizada no dia 11 de novembro de 2022 entre as 16:00 e as 

20:00 no pavilhão desportivo do “Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera”. O 

endereço é: ul. Słoneczna 1, 34-500 Zakopane. Todos os participantes do evento 

(Atletas, treinadores, árbitros, imprensa etc) devem preencher o Procedimento de 

Credenciamento. A equipe de credenciamento medirá o peso dos atletas e coletará os 

documentos necessários de todos os participantes. 

Após o credenciamento os participantes receberão crachás apropriados que lhes darão 

permissão de entrada no local. 
Atenção à IMPRENSA!!! 

Somente representantes credenciados da mídia poderão filmar a competição. 

  
 

DIVISÕES DE GRUPO 
 

GÊNERO CATEGORIA 

Feminino Menores de 12 anos (10-11 anos) 

Feminino Menores de 14 anos 

Feminino Menores de 16 anos 

Feminino Menores de 18 anos 

Feminino +18 (-53kg) 

Feminino +18 (-60kg) 

Feminino +18 (+60kg) 
  

Masculino Menores de 12 anos (10-11 anos) 

https://www.capoeira.ws/new-member/?lang=pt


Masculino Menores de 14 anos 

Masculino Menores de 16 anos 

Masculino Menores de 18 anos 

Masculino +18 (-64kg) 

Masculino +18 (-70kg) 

Masculino +18 (-76kg) 

Masculino +18 (-82kg) 

Masculino +18 (+82kg) 

 

Exceto os grupos mencionados acima, uma competição amadora e não classificatória 

para crianças menores de 10 anos será organizada pelo Comitê Organizador Local. 

 
 

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 motim ou qualquer desastre que 
ocorra durante a Competição. Cada participante da Competição deverá estar segurado 
para os acidentes e ocorrências acima mencionados, por sua própria organização em seu 
próprio país, com cobertura para todos os riscos que possam incorrer no exterior durante 
a viagem e participação. 

Por razões de segurança, o uso de um protetor bucal esportivo é altamente 
recomendado. 
 
ATENÇÃO aos TREINADORES!!!  
(extração das regras de competição WCF nº 19) 

- Delegados, chefes de equipe e treinadores assumem a responsabilidade sobre a 
disciplina dos atletas e membros da equipe envolvidos na competição, e devem garantir 
que os atletas e membros da equipe participem da competição em tempo hábil. 

- Durante a competição, os treinadores devem sentar-se na cadeira fornecida e não 
devem interferir no bom andamento das partidas por palavra ou ação (os treinadores 
poderão sentar-se a 2 metros de distância do tatami para apoiar os seus atletas). 

- Devido ao comportamento e violação das regras, qualquer delegado ou outro membro 
da equipe pode ser expulso de onde a competição é realizada e o competidor relevante 
pode receber o próximo aviso sobre isso. 

- Os treinadores devem, em todos os momentos durante a competição, usar o agasalho 
oficial de sua Federação Nacional e exibir sua identificação oficial. As treinadoras 
podem usar touca religiosa de um tipo aprovado pela WCF para árbitros e juízes. 

 
 

OS SORTEIOS 

O sorteio para determinar quais jogadores serão emparelhados contra quais jogadores 
do grupo serão gerados aleatoriamente por um programa de computador automatizado 
no dia 11 de novembro à noite. Os competidores serão automaticamente alocados em 
categorias de acordo com sua idade, sexo e peso. 

 



PREMIAÇÃO 

Ao final de cada última rodada, é realizada uma cerimônia de premiação para os grupos, 
cujos resultados são conhecidos. 

O destinatário da medalha deve estar presente pessoalmente na cerimônia para receber 
sua medalha. Se um competidor estiver ausente da cerimônia de premiação por motivo 
não justificado, ele perde o direito de receber uma medalha. 

É permitido aos competidores no pódio trazer a bandeira nacional. É proibida qualquer 
demonstração de sinal religioso ou político. Qualquer outra publicidade que não seja 
sancionada devido às Regras da Competição WCF é proibida. 

Os participantes que obtiverem o 1º, 2º e 3º lugares da competição (2 terceiros lugares 
na categoria menores de 18 anos) recebem medalhas e diplomas de ouro, prata e bronze, 
respectivamente. 

Copa Vencedora. 

Além das vitórias pessoais, de acordo com os resultados da competição, a equipe 

vencedora (federação nacional) é premiada com uma taça de acordo com o número de 

medalhas de ouro. 

 

REGRAS E REGULAMENTOS DA COMPETIÇÃO 
 

"Tatra" Competição Internacional de Capoeira será realizada de acordo com as Regras 

da Competição WCF. A aplicação das regras da competição será de responsabilidade dos 

Árbitros licenciados pela WCF com qualificação internacional de árbitros. 

Para baixar o regulamento do concurso, clique no link abaixo: 

https://www.capoeira.ws/documents/?lang=pt  
 

Importante: Nas categorias amadoras Sub 10 Tesoura (em todas as variações) são 

proibidas. 

 
PRINCÍPIO FUNDAMENTAL 

Todas as Federações Nacionais, oficiais, treinadores e atletas participantes do evento 

devem respeitar e aceitar a autoridade dos oficiais da WCF, as regras e os estatutos do 

World Capoeira Federation. Indivíduos que tenham agido contra o WCF, seus princípios 

ou propósitos estarão sujeitos à suspensão ou expulsão do evento e/ou cancelamento de 

seus cartões de credenciamento. 

 

 
 
 

https://www.capoeira.ws/documents/?lang=pt


 
BREVE INFORMAÇÕES DO WCF 

 

 

Nome oficial World Capoeira Federation 

Estabelecimento October 2011 

Registro e sede 
Presidente 

República da Estônia (União Europeia) 
Paulo Sales Neto 

Objetivo/meta 
 Reconhecimento da Capoeira como esporte 
pelo Comitê Olímpico Internacional 
 Entrada da Capoeira nos Jogos Olímpicos 

Órgãos Principais 

Órgão Supremo – Conferência Geral  
Órgão Executivo –Administração 
Órgão de controle - Comissão Fiscalizadora 
Corpo de Mestres - Conselho de Mestres 
Comissão de Arbitragem 
Comissão de Educação e Treinador 
Comissão Organizadora 

página da Internet www.capoeira.ws 

Logotipo 

 
 
 

http://www.capoeira.ws/

