
                                                                                                                  

                                                                                                                                               

 

 

 
 

                                           Convite / Regulamento 
Torneio de Boxe Amador  

OPEN Boxing Spirit “O REGRESSO II “ 

 

António Ramalho Boxing Spirit tem o prazer de convidar a sua equipa a estar presente 

no II Torneio de Boxe Amador “O Regresso II” em Outurela Carnaxide Oeiras Portugal 

2022, aberto a todos os jovens que desejem participar nas categorias de Elite, (sénior) 

Juniores Cadetes e School Boys masculinos e femininos 

Este torneio realizar-se-á nos dias 4 e 5 de junho de 2022, no Pavilhão Carlos Queiroz 

Outurela Carnaxide Oeiras Portugal 

Todos os clubes que queiram participar deverão solicitar a ficha de inscrição pelo 

seguinte email : anram.events@gmail.com 

 

CALENDÁRIO E REGULAMENTO 
 Taxa de inscrição: Grátis   
Data:4 e5 de junho 2022 
Localização: no Pavilhão Carlos Queiroz Outurela Carnaxide 

Rua Gaspar barreiros Outurela Carnaxide 
Formulário de Inscrição: 

Inscrições preliminares numéricas devem ser enviadas á organização via email 

anram.events@gmail.com até o dia 20 de maio 2022. 

Entradas nominais com Pais, Clube Nomes, Data de Nascimento, Categoria, Peso, 

detalhes da viagem e onde vão ficar. 

Requisitos: 

Todos os Pugilistas devem trazer consigo: 

1-Caderneta de registro com exames médicos concluídos e atualizados 

2-Cartão de Cidadão ou Passaporte válido 

3- Autorização da Federação do seu pais autorizando a participar no Torneio 

4- Certificado Digital COVID 19 ou teste negativo 

5- SEGURO: Todos os participantes têm de possuir o s e g u r o  da sua  Associação 

regional ou da sua Federação Nacional 

A organização não aceita qualquer responsabilidade por lesões causadas durante a 

competição, incluindo viagem e estadia. 
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PROGRAMA: 
 

DATA HORA DETALHES 

 
 

 Os horários poderão sofre alterações conforme 

números de inscritos 

 

 
4 Junho 
(Sábado) 

08:00 - 11:00 
Verificação Médica Pesagem 

11.30 Sorteio 

15:00 - 18:00 Meias finais 

19:00 - 22:00       Meias finais 

 
5 junho 
(Domingo) 

08:00 -10:00 
Verificação Médica Pesagem 

15:00 - 18:00      FINAIS 

19:00 -22.00       FINAIS 
 

Encerramento 

ESCALÃO / DIVISION CATEGORIA / WEIGHT NÍVEL DE EXPERIÊNCIA / LEVEL OF EXPERTISE 

ROUNDS -School Boys, Cadete , Júnior Sénior, Elite 

 
ELITE – Masculino / Male- Escalão único / Single division  Élite 3x3 
(1982 a 2003) 54kg,57kg,60kg, 63.5kg, 67kg ,71kg,75kg, 80kg, 86kg,92kg  +92kg.                             

 
ELITE – Feminino / Female- Escalão único / Single division  Élite 3x3 

(1982 a 2003) 52kg,54kg,57kg, 60kg,63kg,66kg,70kg,75kg,81kg+81kg                                    
   

JÚNIOR / YOUTH – Masculino / Male– Escalão único / Single division 3 X 3 
(2004 – 2005) 54kg,57kg,60kg, 63.5kg, 67kg ,71kg,75kg, 80kg, 86kg,92kg  +92kg. 

 
JÚNIOR / YOUTH  - Feminino / Female – Escalão único / Single division 3 X 3 

(2004 – 2005) 52kg,54kg,57kg, 60kg,63kg,66kg,70kg,75kg,81kg+81kg   
 

CADETE/JUNIOR – Masculino/ Male– Feminino / Female- Escalão único / Single division 3 X 2 
(2006-2007)   54kg,57kg,60kg, 63kg, 66kg ,70kg,75kg, 80kg,+ 80kg   

               
SCHOOL BOYS Masculino / Male- Escalão único / Single division  Élite 3x1.30 

(2008 - 2009 )  38,5kg, 40kg, 41,5kg, 43kg, 44,5kg, 46kg, 48kg, 50kg, 52kg, 54kg, 56kg, 59kg, 
62kg, 65kg, 68kg, 72kg, 76kg, 80kg, 90kg, 90-105kg 
 

SCHOOL BOYS Feminino / Female – Escalão único / Single division 3 X 1.30  
(2008 - 2009 )    33-36kg, 39kg, 42kg, 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 67kg, 70kg  

Nota : todos os atletas serão colocados em cada grupo conforme seu numero de combates 
exceto os Elite masculinos e femininos escalão único  
 

 



                                                                                                                  

                                                                                                                                               

 

PESAGEM E SEM TOLERÂNCIAS: 

 No Pavilhão pode ser feita a Pré Pesagem, Zona de Treino, Pesagem Oficial 

e Controle Médico 

 Pesagem sem tolerâncias dentro da Zona de Pesagem 

 Caso exceda o peso da categoria, o atleta será eliminado do torneio. 

 Excecionam-se os casos em que exista vaga na categoria correspondente ao 

peso apresentado pelo atleta, cenário em que a organização poderá, a pedido 

do mesmo, fazê-lo transitar para essa categoria. 

 Formulário de declaração de não-gravidez é obrigatório e deverá estar 

assinada ,se for menor pelo seu tutor 

SORTEIO: 

Será realizado no dia 4 de junho de 2022, às 11.30, aberto exclusivamente a 

Treinadores. 

Os atletas serão sorteados de acordo com o seu escalão, classificação e categoria de 

peso. 

SISTEMA DE PONTUAÇÃO: O sistema de pontuação é o “Ten Point Must- 

System” da IBA. 

 
SISTEMA COMPETIÇÃO: 

 2 Dias de competição 

 Eliminação 1ª derrota 

 A organização reserva-se o direito de mudar a forma a desenvolver uma 

melhor competição. 

ZONA DE COMPETIÇÃO: 

 (FOP) ou (Zona de Competição) Só para Atletas e Treinadores na hora de 

competir 

 O equipamento competição é levantado e verificado na entrada do (FOP) 

PROTECTOR BUCAL: 

 O uso de Protetor Bucal pelos Pugilistas é obrigatório em todos os Combates. 

 Não são permitidos protetores bucais vermelhos ou parcialmente vermelhos. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

                                                                                                                                               

 

 

 

PROTECTOR GENITAL E PEITORAL: 

 Em todas as competições masculinas, é obrigatório o uso de um protetor 

genital pelos Pugilistas em todos os combates, podendo adicionalmente 

ser usada uma «cueca atlética» de suporte. O protetor genital não pode 

cobrir nenhuma parte da área de impacto. 

 Em todas as competições femininas, é opcional o uso de um protetor de 

peito pelos Pugilistas. 

LUVAS: 

 Para Competições AOB: 

 Elite masculino e feminino é obrigatório o uso de luvas de dez (10) onças 

desde a categoria de (54kg)  até à categoria de (67kg).  

 É obrigatório o uso de luvas de doze (12) onças desde a categoria (71kg ) sem 
capacete nos Elite masculino 

  Élite Femininos com capacete 

 Sénior, Júnior Cadete e School Boy masculinos e femininos obrigatório o 

uso de luvas de dez (10) onças em todas as categorias de peso, incluindo o 

uso de capacete 

CAPACETES: 

 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. 

 
LIGADURAS: 

 Uso de Ligaduras Amadoras 

 As Ligaduras não devem ser superiores a 4.5m e inferiores a 2.5m de 

comprimento e com 5,7 cm de largura. 

 
EQUIPAMENTO DE COMPETIÇÃO: 

 A Organização do Torneio assegurará todo o material de competição, 

devidamente homologado (Capacetes e Luvas), porém, podem utilizar os 

vossos capacetes aprovados. As Luvas são dadas pela organização. 

 

 

 

 



                                                                                                                  

                                                                                                                                               

 

EQUIPAMENTO DOS PUGILISTAS: 

 Cada Pugilista deve trazer dois conjuntos de equipamento: 

 As cores destes dois conjuntos de equipamento devem estar de acordo com as 

Regras Técnicas e de Competição Azul e Vermelho 

 
PRÉMIOS 

A Organização compromete-se a: 

 Premiar os atletas que terminarem nos primeiros 3 lugares da classificação geral 

nas suas categorias; de acordo com a sua classificação final; 

 Troféu para a melhor equipa,  

 Troféu ÉTICA DESPORTIVA  

  

SUPERVISÃO TÉCNICA E DESPORTIVA: 

A Supervisão é da responsabilidade da Associação de Boxe de Lisboa / F.P.B. e 
seguirá as regras de IBA. 
A Organização garante a presença do pessoal de saúde (médicos, enfermeiros e outro 
staff de saúde) em número adequado a uma prova desta complexidade, assegurando 
que os mesmos estarão presentes, incluindo-se  nestas, 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: 

Todas as equipas terão de assegurar a sua deslocação desde a sua acomodação até 

ao local onde decorrerá a competição, e vice-versa 

 
ALOJAMENTO: 

A Organização fará todos os possíveis para garantir as melhores condições de 

acolhimento a todos os participantes, Assim, vem sugerir os estabelecimentos 

hoteleiros abaixo listados, mas não impõe a sua escolha, deixando para cada Chefe de 

Equipa tem o livre arbítrio de pesquisar, escolher e reservar o hotel que desejar. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

                                                                                                                                               

 

 

 

Organização sugere as opções 1- 2-3- e respetivos dados de reserva. 

 
Opção 1 -Hotel Íbis Alfragide 

Tel.(+351217625090- 

Email: h5270@accor.com 

Site: www.íbis.com-accorhotels.com 
 

Opção 2-Hotel Holiday 

Tel. (+351) 214009200 

Email: hielisbonalfragide@newpalm.pt 

Site:- www.hielisboaalfragide.pt 
 

Opção 3-CENTRO DE ESTÁGIO DA CRUZ QUEBRADA (CECQ)- 

Tel: [+351] 214 146 030 

Email:- reservas.jamor@ipdj.pt 

Site:- http://jamor.ipdj.pt/ 

Quaisquer dúvidas ou questões, não hesitem em contactar-nos. 

Diretor Competição. Antonio Ramalho 

 

Email: anram.events@gmail.com 

Contato:+351961144103 

BOM TORNEIO !!! 
 

 A ORGANIZAÇÃO

mailto:h5270@accor.com
mailto:hielisbonalfragide@newpalm.pt
http://www.hielisboaalfragide.pt/
mailto:reservas.jamor@ipdj.pt
http://jamor.ipdj.pt/
mailto:anram.events@gmail.com


 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Entradas grátis 

FAÇA UM DONATIVO 

António Ramalho Boxing Spirit e a WBC Cares Portugal 

Nos dias 4 e 5 de Junho em Outurela ,Carnaxide durante a realização do Torneio 

terá entradas grátis, apenas pedimos a todos que devem levar um alimento não 

perecível . A sua contribuição pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. 

A organização agradece o seu donativo. 

Cumprimentos 

Faz a tua inscrição no nosso canal Boxing Spirit TV e desfruta de grandes 

combates de Boxe 
https://www.youtube.com/channel/UCIiCWbcDCbZw37mpojNHKSw 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCIiCWbcDCbZw37mpojNHKSw?fbclid=IwAR25UEdqqZPLDC00AHoAs96RFQAK8HtsiImnzcBOWuFpdqlkEdrY9WMmUWc
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