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BOLETIM OFICIAL FGJ 26/2011 - SELETIVAS NA COPA EXPOBENTO 

 
 
 
Seletiva para Copa Revelação: 
 

O campeão na Copa Expobento da classe Sub17, em cada naipe e categoria de peso, será o 
representante gaúcho para a Copa Revelação. Graduação mínima: verde (naipes masculino e feminino). 
 
 
 
 
Seletiva para o Campeonato Brasileiro Sub15: 
 

Classifica-se o campeão, o vice-campeão e os dois terceiros colocados na Copa Expobento da 
classe Sub15, em cada naipe e categoria de peso, para uma disputa de poule com rodada única e o atleta 
que tiver maior número vitórias será o representante gaúcho para o Campeonato Brasileiro Sub 15. Em caso 
de empate no numero de vitórias o critério de desempate será o número de pontos. Graduação mínima: 
amarela no naipe masculino e azul no naipe feminino. 
  

 
 
Seletiva para o Campeonato Brasileiro Sub 23: 
 

A seletiva será sem custo de inscrição e não fará parte da copa (o atleta não receberá premiação e 
nem pontuação).  

O atleta não é obrigado a participar em nenhuma classe da Copa Expobento para participar desta 
seletiva.  

As categorias de peso com até quatro atletas inscritos serão disputadas em sistema de poule, com 
rodada única e o atleta que tiver maior número vitórias será o representante gaúcho para o Campeonato 
Brasileiro Sub 23. Em caso de empate no número de vitórias o critério de desempate será o número de 
pontos. Categorias de peso com mais de 4 atletas inscritos serão disputadas em sistema de chave e 
realizado melhor de três confrontos entre os dois finalistas. 

Graduação mínima: marrom (naipe feminino e masculino). 
Anos de nascimento: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994. 
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