
 

 

Iº CAMPEONATO BRASILEIRO SCHOOL BOXING  

UNIBOXE 

Através desse evento a UNIBOXE em parceria com a OBBOXE e a FBEB - Federação de Boxe do 

Estado da Bahia, visa promover e divulgar uma outra face do desporto, a do boxe recreativo e 

ao alcance de todos, difundindo, portanto, a modalidade entre os praticantes que queiram 

desenvolver suas habilidades técnicas em um campeonato sem contato. O evento foi formatado 

nas regras dos campeonatos de formas realizados na Europa onde o desporto vem crescendo e 

ganhando cada vez mais adeptos principalmente entre crianças e adolescentes. 

 

REGULAMENTO 

1. Sobre a homologação: 

Esta competição será homologada desportivamente pela OBBOXE - Organização Brasileira de 

Boxe e FBEB - Federação de Boxe do Estado da Bahia.  

2. Onde será realizado: 

O campeonato será realizado de maneira online através das contas do Instagram dos 

participantes ou dos pais ou responsáveis legais. 

3. Das modalidades: 

a) Saco. 

b) Manopla. 

c) Sombra. 

4. Das categorias de competição:  

a) Teen (até 13 anos); 

b) Max (de 14 anos em diante).  

As categorias são mistas, não existem diferenciação por sexo ou gênero.  

5. Das Regras: 

5.1 - Poderão se inscrever atletas em uma, duas, ou todas as modalidades. Cada modalidade e 

categoria terá seu próprio campeão.  

5.2 - Nas modalidades Saco e Manopla é imprescindível o uso de bandagens de mãos e luvas 

de boxe; na modalidade Sombra é imprescindível o uso de bandagem de mãos.  

5.3 - Em todas as modalidades os participantes devem estar com camisa, calção e calçado. 

 



 

5.4 - Dos vídeos: 

Os participantes deverão gravar 1 (um) vídeo de até 1 minuto SEM NENHUM TIPO DE EDIÇÃO 

por modalidade inscrita (os que excederem esse tempo de um minuto serão imediatamente 

desclassificados), em boa resolução com a câmera em posição horizontal e subir o vídeo na sua 

conta pessoal do Instagram (ou do seu responsável) com o seguinte texto na descrição do vídeo: 

------------ 

I°- Campeonato Brasileiro School Boxing - UNIBOXE.  

Homologado pela OBBOXE  e FBEB. 

. Nome: (colocar o nome completo do participante).  

. Categoria: (Teen ou Max)  

. Modalidade: (Saco, manopla ou sombra) 

 #1campeonatoschoolboxing 

------------- 

Observação: importantíssimo colocar essa hashtag: #1campeonatoschoolboxing ou não 

poderemos localizar seu vídeo.  

5.5 – Caso o atleta esteja participando de mais de uma modalidade terá que subir um vídeo por 

cada modalidade e seguir todo o procedimento do item 5.4. 

5.6 - Método de avaliação: 

O que será avaliado por ordem de importância: 

a) técnica (execução correta dos golpes e variedade de elementos técnicos); 

b) precisão; 

c) velocidade de execução.  

5.6.1 - Os 3 (três) vídeos de cada categoria e modalidade com mais curtidas (likes) no Instagram 

passarão as finais. Importante destacar que se for comprovada fraude por utilização de robôs 

de “likes” no Instagram o atleta será automaticamente desclassificado e poderá responder 

legalmente por tentativa de fraude. 

5.6.2 - Os vencedores de cada categoria e modalidade serão decididos por um conselho de juízes 

da UNIBOXE, da OBBOXE - Organização Brasileira de Boxe e da FBEB - Federação de Boxe do 

Estado da Bahia.  

5.7 – Em todas as modalidades só serão aceitos golpes do boxe, estarão imediatamente 

desclassificados qualquer golpe que não seja permitido nas regras do boxe. 

5.8 – Em qualquer modalidade está permitido o uso de música, no entanto, a UNIBOXE não se 

responsabiliza se, por infringir direitos autorais, seu vídeo for excluído da sua conta no 

Instagram ou se por ventura vier sofrer alguma penalização por parte desta empresa ou dos que 



 

possuem os direitos sobre a música. Se for colocar música certifique-se que não possui 

copyright. 

6- Sobre o prazo das inscrições e como realizá-las: 

As inscrições para participar do evento estarão abertas do dia 31 de janeiro de 2022 a 10 de 

fevereiro de 2022. 

7- Sobre o valor das inscrições e como realizá-las: 

As inscrições para participar do evento custam apenas R$ 10,00 (dez reais) por modalidade.  

7.1 - Se o atleta deseja se inscrever em mais de uma modalidade não existe problema, mas tem 

que especificar na ficha de inscrição e ao subir os vídeos em suas redes deverá fazer de forma 

separada e com as informações pertinentes a cada modalidade vide itens 5.4 e 5.5. 

7.2 - Só serão aceitos um vídeo por modalidade. 

7.3 - O valor da inscrição ou inscrições (caso o atleta deseje participar em mais de uma 

modalidade) deve ser depositado via Pix ou depósito bancário na conta bancária da 

Universidade do Boxe abaixo dentro do prazo descrito no item 6: 

Banco Inter (077) 

Agencia: 0001-9 

CC: 11416397-9 

CNPJ: 40.027.704/0001-72 

Pix:  40.027.704/0001-72 

 

7.3.1: O comprovante de pagamento deverá ser enviado junto a ficha de inscrição 

completamente preenchida e anexada ao e-mail: universidadedoboxe@gmail.com. 

Parágrafo único:  

É importante reforçar que apenas os que realizarem corretamente os procedimentos acima 

descritos estarão efetivamente inscritos no evento independente de que subam os vídeos em 

suas redes sociais.  

8- Sobre a premiação em dinheiro: 

No dia 12 de fevereiro de 2022 a Universidade do Boxe, através de sua conta do Instagram 

@universidadedoboxe, estará divulgando a quantidade de atletas inscritos por cada modalidade 

e categoria e divulgando o valor da premiação em dinheiro para os campeões.  

8.1 - Os campeões de cada modalidade e categoria receberão uma premiação em dinheiro 

referente ao valor de 50% (cinquenta por cento) arrecadado com o montante das inscrições da 

(s) categoria (s) e modalidade (s) que estará (ão) participando (os campeões caso sejam menores 

de idade receberão a premiação apenas mediante preenchimento correto e assinatura do 

formulário de inscrição do seu pai ou responsável legal).  

mailto:universidadedoboxe@gmail.com


 

8.2 - Exemplo:  

.Categoria: Manopla Max (14 anos acima) 

.Quantidade de  inscritos: 100. 

. Valor arrecadado com inscrições: R$ 1.000,00. 

. Valor da premiação (50%) = R$ 500,00. 

 

9- Sobre o prazo de subida dos vídeos ao Instagram: 

Os vídeos deverão ser subidos uma vez (por cada modalidade) e apenas na conta do Instagram 

de cada participante ou do seu responsável legal a partir desde o dia 12 de fevereiro de 2022 

até o dia 20 de fevereiro de 2022. 

10- Sobre o prazo de divulgação dos 3 (três) finalistas de cada categoria e modalidade: 

No dia 26 de fevereiro de 2022 serão divulgados os 3 finalistas de cada categoria e modalidade.  

11- Sobre o prazo de divulgação dos 3 vencedores de cada categoria e modalidade: 

No dia 08 de março de 2022 às 20 horas, diretamente do canal do YouTube da Universidade do 

Boxe, serão divulgados os vencedores do I° - CAMPEONATO BRASILEIRO SCHOOL BOXING 

UNIBOXE.  

12 – Sobre a certificação e homologação do título: 

Os vencedores, além da premiação em dinheiro receberão um Certificado da UNIBOXE com 

homologação da OBBOXE - ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA DE BOXE E DA FBEB – FEDERAÇÃO DE 

BOXE DO ESTADO DA BAHIA. certificando o seu título brasileiro.  

13 - Inscrições: www.universidadedoboxe.com/schoolboxing 

14- Sobre o cancelamento de inscrições: 

De acordo com todos os itens acima descritos é primordial que todos os participantes e seus 

responsáveis legais conheçam e cumpram as regras acima expostas antes de realizar a inscrição. 

Após o início do campeonato não serão aceitas devoluções dos importes pagos de inscrições. 

 

Qualquer dúvida adicional entrar em contato apenas por e-mail com: 

universidadedoboxe@gmail.com  

 

Atenciosamente 

UNIBOXE 

 

http://www.universidadedoboxe.com/schoolboxing

