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Inscrições Boxe Profissional 
Condições gerais de admissibilidade 

Não ter sido objeto de sanção disciplinar por parte da FPB 

Condições de elegibilidade 

Treinador Profissional 

Título Profissional de treinador de desporto válido (mínimo Treinador de Grau II); 

Experiência comprovada como treinador de boxe olímpico (5 anos) ou treinador de boxe 

profissional; 

Licença de treinador de boxe profissional ano anterior; 

Curso de treinador de boxe profissional. 

Atleta Profissional 

Licença de atleta como atleta de boxe profissional; 

Atletas profissionais provenientes de outras modalidades de combate compatíveis; 

Campeão Nacional de Boxe Olímpico; 

Experiência comprovada como atleta na modalidade olímpica (15 combates); 

Exames médico desportivos (Eletrencefalograma, Eletrocardiograma, Raio X tórax, Analises sangue 

com despiste HIV e Hepatite, Exame Ocular); 

O atleta deverá ser representado por um manager junto da FPB. 

Manager 

Licença de Manager anos anteriores; 

Idoneidade comprovada; 

Experiência comprovada como manager; 

Ligação à Federação no mínimo de 2 anos. 

Promotor 

Licença de Promotor de anos anteriores. 

Prestação de caução do evento a promover; 

Idoneidade comprovada; 

Capacidade de prestar causar do evento a promover.  

Árbitro 

Portadores de curso de arbitragem profissional; 

Licença como arbitro profissional anos anteriores. 



 

*As inscrições serão consideradas validas após análise da FPB e respetivo pagamento das taxas de 

inscrição. 

 

                    TABELA INCRIÇÕES – BOXE PROFISSIONAL 

 Taxa Inscrição Total a Pagar 

Pugilista 3ª Série 100,00 € 100,00 € 

Pugilista 2ª Série 125,00 € 125,00 € 

Pugilista 1ª Série 150,00 € 150,00 € 

Treinador 150,00 € 150,00 € 

Manager 150,00 € 150,00 € 

Treinador/Manager 200,00€ 200,00€ 

Organizador/Promotor 250,00 € 250,00 € 

Visto Sessão  200,00 € 200,00 € 

Taxa de Titulo – Cinto 250,00€ 250,00€ 

Árbitro 50,00 € 50,00 € 

Cronometrista/Locutor 30,00 € 30,00 € 

2ª Via de cartão Federativo  5,00 € 

2ª Via de Carteira Federativa  5,00 € 
 

NOTA:  Os Treinadores e Árbitros se tiverem Seguro já pago como Amadores ficam Isentos  

              de pagar seguro como profissionais. 

ATENÇÃO: Só será considerada uma inscrição ou taxa válida, depois de devidamente paga e   

                      efectuado o respectivo recibo da Federação Portuguesa de Boxe.  

*Qualquer inscrição que não acompanhe com o Pagamento não será efectuada. 

**ao valor acresce uma taxa de deslocação no montante de 0,35€ ao kilometro, contados sempre 

da sede da Federação Portuguesa de Boxe, até ao local do evento, via Google Maps. 

-Não se pagam deslocações dentro da área metropolitana do Porto e Lisboa. 

*** Todas as inscrições tem a duração do ano civil, independentemente da altura em que são 

efectuadas. 

 

 



 

 

 

                                 TABELA CACHÊS – BOXE PROFISSIONAL 

 Título Não título OBS 

Pugilista 1ª Série 200,00€ / Assalto 150,00 € / Assalto Até 12 assaltos 

Pugilista 2ª Série  150,00 € / Assalto Até 8 assaltos 

Pugilista 3ª Série  150,00 € / Assalto Até 4 assaltos 

Treinador/Manager 30 % Cachê do atleta  

Árbitro 100,00 € 75,00€ * 

Juiz 75,00 € 50,00€ * 

Cronometrista 30,00 €   

Locutor 30,00€   

Delegado Federativo 30,00€   
 

 

**ao valor acresce uma taxa de deslocação nomontante de 0,35€ ao kilometro, contados sempre 

da sede da Federação Portuguesa de Boxe, até ao local do evento, via Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPOCA – 2021 

Inscrição Atleta boxe profissional 
 

Atleta: 

Serie: 

 

Manager: 

 

Nome do Atleta: 

 

Morada: 

 

Código Postal:                                                                      Localidade: 

 

Telefone:                                                                                               Telemóvel: 

 

 

Contribuinte Nº:                                                                 Data de Nascimento: 

 

                        CC Nº:                                                                        Arq. Ident.: 

 

Contacto de email: 

Declaro sob o compromisso de honra respeitar e fazer respeitar, todas as disposições, normas e regras em 

vigor, emanadas da FPB. 

Declaro expressamente que fui advertido pela FPB da obrigatoriedade da existência da celebração de um 

contrato de seguro profissional nos termos do Decreto Lei 27/2011 o qual recebi conforme copia anexa.  

O Atleta                                                                                             O Manager 

 

 
             assinatura                                                                                                        assinatura  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 



 

          

CONTRATO ENTRE ATLETA  E  
PROCURADOR 
 

Os que subscrevem: 

______________________________, solteiro, maior, com domicilio profissional ___________________________, 

com o numero fiscal nº ____________ portador do bilhete de identidade nº ___________, na qualidade de procurador 

desportivo para assuntos desportivos (Manager de Boxe Profissional com a licença federativa n.º________; 

 

E o atleta ____________________, solteiro, maior, portador do bilhete de identidade CC n.º ______________ valido 

até __________, contribuinte nº _______, com residência na ___________________________________________ na 

qualidade de atleta profissional  possuir uma licença desportiva da Federação de __________________. 

 

                        Estipulam e acordam reciprocamente o seguinte contrato: 

 1ª O atleta Outorga plenos poderes ao seu procurador desportivo para que o represente, activamente e 

passivamente, em tudo o que diga respeito aos seus interesses materiais e desportivos, tanto em Portugal como 

no estrangeiro, sempre que essa representação esteja de acordo com as disposições oficiais dos regulamentos 

das Federações respetivas, sem o que o contrato se considera nulo para ambas as 

partes________________________________________________________________________________________  

   

  2ª O procurador desportivo aceita essa representação, firmando contratos por conta do pugilista em referencia 

para se realizarem combates de boxe exibições, películas cinematográficas, aparições televisivas ou outras 

genéricas recebendo toda a espécie de remunerações, salários, ordenados, honorários, percentagens, 

indemnizações, e quaisquer prémios pecuniários dependentes da profissão ou imagem de 

pugilista._____________________________________________________________________________________ 

  



 

3ª Por consequência, só o procurador terá autoridade e poder bastante para assinar toda a espécie de contratos ou 

compromissos com os organizadores ou empresas promotoras e equivalentes. O atleta, no caso de firmar qualquer 

contrato ou compromisso durante a vigência deste contrato, perderá a totalidade das importâncias pecuniárias 

recebidas ou a receber, a favor do dito procurador. O atleta, desde que sejam exequíveis e perfeitamente legais 

obriga-se a cumprir os contratos assinados em sua representação. ___ 

 

 4ª O procurador compromete-se a cuidar escrupulosamente dos interesses do atleta, aconselhando-o, preparando-

o e obtendo combates nas mais vantajosas condições, acompanhando-o sempre que possível nas deslocações 

que ele fizer e sempre que tal lho seja solicitado. ____________________________________ 

    

5.ª O procurador entregará ao seu atleta a importância das remunerações, indemnizações, etc, estipuladas nos 

contratos firmados, uma vez deduzida a percentagem fixa que ficou estabelecida na cláusula nº 7. 

O atleta passará sempre um recibo que cumpra as leis fiscais e vigentes de Portugal, da importância recebida e 

que servirá de justificação em caso de litígio. ______________________________________________ 

 

6.ª A percentagem atribuída sobre toda a espécie de remunerações concedidas ao pugilista, bolsa de combates, 

patrocínios, contratos de publicidade e imagem, apresentações públicas remuneradas, participação em programas 

de televisão ou cinema é de 30%_________________________________________ 

  

7.ª Toda a gestão de imagem do atleta, nomeadamente logotipos, patrocinadores e demais suportes de 

comunicação a utilizar, carece de uma autorização expressa e escrita do procurador desportivo, devendo tal ser 

solicitada com uma antecedência de 30 dias para possível análise. _________________________________ 

 

8.ª O procurador compromete-se que nos combates o atleta seja sempre acompanhado de treinador. 

Em caso de impossibilidade de ser acompanhado pelo treinador oficial, pode aquele ser substituído por outro 

treinador acompanhado pelo  Manager. 

 



 

 9ª O procurador desportivo compromete-se perante o atleta a cobrar os emolumentos financeiros junto dos 

promotores dos eventos em que o atleta 

participe._________________________________________________________________________________________

____  

 

 10. ª Toda a actuação dará lugar a uma remuneração que será efectuada pelo procurador e aceite pelo atleta, tendo 

trinta dias de prazo a partir da realização do evento para qualquer reclamação junto da respectivo promotor do 

evento.___________________________________________________________________________________________

__________________ 

 

11.ª Ao atleta é permitido o uso de publicidade no seu equipamento desde que não colida com os interesses dos 

organizadores dos eventos e sempre com autorização destes e do seu procurador. 

____________________________________________________________ 

 

 12. ª Qualquer acidente ocorrido durante os combates ou actuações será coberto pelo seguro desportivo próprio 

obrigatório, não podendo o atleta ou alguém mandatado por si reivindicar qualquer tipo de indemnização ao 

procurador._______________________________________________________________________________________

_________________ 

 

 13.ª As duas partes declaram ter conhecimento dos estatutos e regulamentos da respectiva federação e 

comprometem-se a cumpri-

los.______________________________________________________________________________________________

_________________ 

 14.ª Se o atleta for sujeito a controlo anti doping e acusar substancias dopantes , terá de indemnizar o seu 

procurador no montante de  € ______,__ (_______euros ) .ou se assim o procurador o entender dar lugar a rescisão 

unilateral do presente 

contrato.__________________________________________________________________________________________

_________________ 



 

 

15.ª O presente contrato pode ser rescindido unilateralmente desde que uma das partes não cumpra as obrigações 

previstas no mesmo. 

No caso de rescisão sem justa causa a parte lesada terá direito a uma indemnização de € _________ 

(_________euros) ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________ 

 

16 ª O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura e é válido por_________________, sendo renovado 

automaticamente por igual período caso não seja renunciado por nenhuma das partes com uma antecedência de 

30 dias. Para resolução de qualquer litígio emergente do presente contrato será competente o tribunal da comarca 

de ________________com exclusão de qualquer outro.__________________________ 

 

17.ª O presente contrato é elaborado em triplicado e uma das vias, é obrigatoriamente enviada e depositada na 

Federação Portuguesa de Boxe, só se tornando válido e eficaz após o respectivo termo de deposito.  

 

Por ambas as partes concordarem e acordarem, tudo o que estiver fora do acordado neste contrato não é válido. 

Este contrato traduz fielmente o acordo a que ambas as Partes chegaram no termo das negociações entre elas 

feito, sendo elaborado em duplicado aos _________ dias do mês de ________________do ano de _______ 

 

    O PROCURADOR;            O ATLETA ;                                  

 

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

 

 

 



 

ÉPOCA – 2021 

Inscrição treinador boxe profissional 
 

Treinador Grau (mínimo grau II): 

 

Título Profissional nº 

 

Licença nº: 

 

Nome do treinador: 

 

Morada: 

 

Código Postal:                                                                    Localidade: 

 

Telefone:                                                                              Telemóvel: 

 

Contribuinte Nº:                                                              Data de Nascimento: 

 

                        CC Nº:                                                                      Arq. Ident.: 

 

Contacto de email: 

 

Inscrição treinador/Manager: Sim  Não 

Declaro respeitar e fazer respeitar, todas as disposições, normas e regras em vigor, emanadas da 

FPB. 

 Treinador                                                                          Treinador/Manager 

 
             assinatura                                                                                                  assinatura  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

ÉPOCA – 2021 

Inscrição Manager boxe profissional 
 

Licença nº: 

 

Nome do manager: 

 

Morada: 

 

Código Postal                 :                                                   Localidade: 

 

Telefone:                                                                              Telemóvel: 

 

 

Contribuinte Nº:                                                                Data de Nascimento: 

 

                   CC Nº:                                                                            Arq. Ident.: 

 

Contacto de email: 

 

Declaro respeitar e fazer respeitar, todas as disposições, normas e regras em vigor, emanadas da 

FPB. 

Treinador                                                                            Manager 

 

 
             assinatura                                                                                                           assinatura  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

                                                 

 



 

 

ÉPOCA – 2021 

Organizador/Promotor boxe profissional 
 

Licença nº: 

 

Nome do Promotor 

 

Morada: 

 

Código Postal:                                                                    Localidade: 

 

Telefone:                                                                              Telemóvel: 

 

Contribuinte Nº:                                                               Data de Nascimento: 

 

                  CC Nº:                                                                           Arq. Ident.: 

 

Contacto de email: 

 

Declaro respeitar e fazer respeitar, todas as disposições, normas e regras em vigor, emanadas da 

FPB. 

 

 Treinador                                                                          Treinador/Manager 

 

 
             assinatura                                                                                                  assinatura  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 



 

 
CONTRATO DE BOXE PROFISSIONAL 
 

 

1ª Outorgante:  ______________________, divorciado, natural da freguesia de _______, Lisboa, portador do 

cartão do cidadão com o número 08666202 3ZY6, válido até 05 de Janeiro de 2021, contribuinte fiscal n.º 

190606878, com residência na ________________________________________, Lisboa, que 

intervém na qualidade de manager de Boxe, devidamente inscrito na Federação Portuguesa de Boxe, em 

representação do atleta _______ solteiro, maior, natural da freguesia de _____, Lisboa, portador do cartão 

do cidadão com o número _________, válido até __de ___ de ___, contribuinte fiscal n.º 

____________________com residência na ______________________________,  

 

2ª Outorgante: ____________, casado, natural da freguesia de _____, Porto, e portador do cartão do cidadão com o número 

_________, válido até__________, contribuinte fiscal n.º __________, com residência na ___________,  

que intervém na qualidade de manager de Boxe do Atleta Ricardo Fernandes, e promotor do evento, devidamente inscrito 

junto da Federação Portuguesa de Boxe, em representação do atleta __________________ solteiro, maior, natural 

da freguesia de _____,  e portador do cartão do cidadão com o número ________________, válido até ____ 

de _____, contribuinte fiscal n.º__________ com residência na Rua ___________________, Lisboa, que 

intervém na qualidade de atleta profissional de Boxe, com a licença federativa n.º _____, 

3.º Outorgante: FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BOXE, NUIPC_________, com sede na _____________, aqui representada pelo 

Presidente da Direcção Dr. Eugénio Pinheiro, casado, natural de _____, Viana do Castelo, portador do cartão do cidadão 

n.º ________, válido até______, 

 

CONSIDERANDOS: 

 

• Considerando que a Federação Portuguesa de Boxe, aqui  outorgante, e em diante designada como F.P.B. declarou vago o 

título nacional de Boxe Profissional na categoria de 76,200g; 



 

 

• Considerando que o primeiro outorgante foi o último atleta campeão nacional na categoria de 76,200g, título conquistado 

em _____, na gala de boxe realizada no Casino Estoril; 

 

• Considerando que o terceiro outorgante é o actual campeão nacional de boxe profissional de 79,594g título conquistado 

em___, na gala de boxe; 

 

• Considerando que o primeiro e segundo outorgantes na qualidade de promotores de boxe profissional, propuseram à F.P.B. a 

realização de um combate de boxe profissional, entre os dois atletas seus representados pelo título nacional de boxe profissional 

na categoria de__; 

 

• Considerando que ambos os atletas têm licença de pugilista profissional válida e exames médicos realizados e válidos; 

 

• Considerando que à F.P.B., até esta data, não foi endereçado qualquer outro pedido/proposta de combate de qualquer um 

dos outros atletas profissionais para aquela categoria de peso; 

 

 

É ENTRE OS AQUI OUTORGANTES CELEBRADO O PRESENTE CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DO COMBATE PELO TÍTULO PROFISSIONAL DE BOXE DE SUPERMÉDIO, A 

QUE CORRESPONDE O PESO DE 76,200GR, QUE SE REGERÁ PELAS CLÁUSULAS SEGUINTES: 

 

 

Primeira 

O quarto outorgante, na qualidade de manager do atleta que representa, e promotor de eventos de boxe profissional, propõe a F.P.B. 

a realizar o próximo dia 30 de Novembro pelas 23h, em Matosinhos um combate de boxe profissional na categoria de Supermédio, entre 

o primeiro e o terceiro outorgante. 

 

 

Segunda 

O combate proposto será disputado em 10 assaltos de 3 minutos, pelas regras de boxe profissional, e o vencedor será declarado CAMPEÃO 

NACIONAL DE BOXE PROFISSIONAL, na categoria de SUPERMÉDIO – 76,200gr. 



 

 

Terceira 

O quarto outorgante propõe o pagamento da quantia de € 3.000,00 (três mil euros), ao primeiro outorgante para a realização do 

combate proposto nas cláusulas anteriores. 

 

Quarta 

O primeiro, segundo e terceiro outorgantes, nas respectivas qualidades de atletas e manager aceitam a realização do referido combate, 

nos termos supra propostos. 

 

Quinta 

O pagamento do valor referido na cláusula terceira será efectuado pelo manager do terceiro outorgante, ao manager do primeiro 

outorgante, antes do início do evento. 

 

Sexta 

A pesagem oficial será realizada no dia anterior ao combate, em local a combinar e que o promotor, aqui quarto outorgante, se 

compromete a indicar atempadamente, com a antecedência mínima de 24 horas, aos restantes outorgantes; 

É da responsabilidade da F.P.B a verificação dos pesos dos atletas que constará de ficha técnica assinada pelos representantes da F.P.B, 

treinadores e managers; 

O peso oficial para a realização do combate será de 76,200gr, e não é admitida qualquer tolerância de peso a nenhum dos atletas; 

Caso algum dos atletas falhe o peso acordado, será concedido o período de uma hora para que o atleta possa realizar segunda pesagem. 

Caso o atleta volte a falhar a dar o peso na segunda e última pesagem, o combate ficará sem efeito. 

O atleta que falhar o peso terá que pagar ao outro a quantia de €_____(______euros), a título de indemnização pela não 

realização do combate; 

Se ambos os atletas excederem o peso não há qualquer obrigação indemnizatória. 

 

Sétima 

É da responsabilidade da F.P.B a realização das pré pesagens e verificação dos pesos dos atletas, que constará de ficha técnica assinada 

pelos representantes da F.P.B., treinadores e managers; 



 

Todos os outorgantes concordam com a realização de duas pré pesagens, a realizar, respectivamente, nos dias 15 e 22 de Novembro, 

em local e hora a designar pela F.P.B. com a antecedência mínima de 24horas. 

As pré pesagens serão realizadas a ambos os atletas no mesmo local e hora. 

Às pré pesagens do atleta adversário, podem assistir, unicamente, os treinadores e os managers. 

Na primeira pré pesagem, dia 15 de Novembro, é admitido aos atletas uma margem de tolerância de 7% relativamente ao peso acordado 

para ao combate, ou seja, o atleta poderá pesar no máximo 81,534g; 

Na segunda pré pesagem, dia 22 de Novembro, é admitido aos atletas uma margem de tolerância de 5% relativamente ao peso acordado 

para ao combate, ou seja, o atleta poderá pesar no máximo 80,010g; 

Não há lugar a tempo de tolerância para voltar a pesar nas pré-pesagens. 

 

Oitava 

No caso de algum dos atletas falhar os pesos estabelecidos para as pré pesagens, ou não comparecer, o seu manager está obrigado a 

emitir, imediatamente, cheque à ordem do seu adversário, no valor de € ______________( euros), que servirá de garantia para 

cumprimento da indemnização referida na cláusula sexta, o qual será entregue ao representante de F.P.B, que o guardará a título 

provisório; 

Caso o atleta, no dia da pesagem oficial, voltar a falhar o peso nos termos referidos na cláusula sexta, a F.P.B. fica desde já expressamente 

autorizada pelo emitente a entregar o cheque ao seu adversário, nada mais lhe sendo devido a título de indemnização. 

 

Nona 

A pesagem oficial será seguida de uma conferência de impressa, à qual os atletas e respectivos managers estão obrigados a participar e 

a responder às preguntas que lhe forem dirigidas pelos órgãos de comunicação social. 

Os atletas e respectivos manager comprometem-se desde já a realizar, pelo menos, uma sessão de treino aberta à comunicação social, 

em data a designar pela F.P.B. 

Os atletas e respetivos manager admitem desde já presença dos meios de comunicação social autorizados pela F.P.B. nos balneários antes 

e depois do combate. 

 

Décima 

Todos os outorgantes se comprometem a comparecer pontualmente em todos os actos supra referidos, nomeadamente, pesagens, pré 

pesagens e conferência de imprensa. 



 

 

Décima primeira 

O título em disputa encontra-se vago tal como consta dos considerandos, e como tal nenhum dos atletas tem estatuto de campeão para 

atribuição do canto e ordem de entrada em ringue; 

Os atletas e respectivos managers, comprometem-se a acordar entre si, e indicar à F.P.B, até a segunda pré-pesagem, qual a cor dos 

cantos dos atletas bem como a respectiva ordem de entrada em ringue; 

Seja qual for a ordem que vierem a definir para a entrada em ringue, o atleta a entrar em último lugar não pode demorar mais cinco 

minutos desde a entrada do seu adversário; 

Caso as partes não cheguem a acordo quanto à atribuição dos cantos ou ordem de entrada no ringue, as mesmas serão sorteadas pela 

F.P.B.; 

No sorteio só poderão estar presentes, além dos representantes da F.P.B, os managers dos atletas. 

 

Décima segunda 

Durante o combate os atletas podem ser acompanhados nos respectivos cantos pelo seu treinador, treinador adjunto e “cut-man”. 

Os atletas e respectivos managers, têm que informar a F.P.B. no prazo máximo de 10 dias após a assinatura do presente contrato, da 

identificação dos elementos que compõem os seus cantos. 

Não será permitida a permanência no canto de quaisquer outras pessoas além daquelas que tenham sido indicadas. 

 

Decima terceira 

Aos atletas está vedado o uso de luvas próprias. 

O promotor, aqui quarto outorgante, fica obrigado a fornecer as luvas para o combate, no peso oficial de 10oz, as quais têm que estar 

à disposição dos atletas nos balneários, desde o início do evento desportivo. 

As luvas a usar terão de ser novas e estarem devidamente seladas, podendo ser verificadas pelos treinadores antes do início do evento. 

  

Décima quarta 

Os atletas e respectivos treinadores e adjuntos subirão o ringue equipados e acordo com o regulamento de boxe profissional. 

Está expressamente proibido o uso de qualquer vestuário com referências de cariz racista, político ou ideológico, religioso ou sexual, 

bem como referência a outras modalidade desportivas. 



 

As ligaduras são colocadas na presença de um elemento da equipa de arbitragem e/ou delegado, a quem compete selar as mesmas. 

Os atletas não podem calçar as luvas que vão usar no combate até que as ligaduras tenham sido verificadas pela equipa de arbitragem. 

 

Décima quinta 

Ambos os atletas e managers ficam obrigados a comunicar a F.P.B., logo que tenham conhecimento, a existência de qualquer lesão que 

possa impedir a realização do combate. 

Caso algum dos atletas se declare lesionado, apresentará junto da F.P.B. todos os documentos comprovativos da lesão bem como os 

respectivos exames médico-legais. 

 

Décima sexta 

Em tudo quanto o presente contrato for omisso, aplicam-se subsidiariamente as regras do regulamento profissional de boxe. 

 

Por estarem de acordo com todas as cláusulas deste contrato, vai o mesmo ser assinado e rubricado por todos os outorgantes, nas 

respectivas qualidades, em triplicado: 

 

 

Lisboa, ___ de Setembro de 2018. 

 

 

O 1.º Outorgante;       O 2.º Outorgante; 

 

 

 

O 3.º Outorgante;       s 

 

 

 



 

Guia de realização de eventos de boxe 
profissional; 
 

1. O procedimento administrativo para autorizar a realização de uma gala de boxe inicia com o 

pedido de autorização, a solicitar a respetiva autorização para a realização do evento a enviar, 

via email – pfboxepro@gmail.com – de onde devem constar, desde logo as seguintes 

informações: 

• Nome do evento; 

• Data; 

• Local; 

• Hora; 

• Data/hora/ local das pesagens; 

• Existência ou não de conferência de imprensa; 

• Press release; 

 

2. Depois da F.P.B aprovar a realização do evento em causa, marcação de reunião, com a 

presença dos promotores e managers, para discutir as seguintes questões: 

• Discussão dos termos do contrato; 

• Press Release; 

• Cartaz; 

•  Atletas participantes/ordem dos combates; 

• Licenças federativas, com exames médicos válidos; 

• Luvas; 

• Arbitragem e Regras aplicáveis 

mailto:pfboxepro@gmail.com


 

• Seguro de responsabilidade civil do evento; 

• Identificação dos treinadores e segundos dos atletas (só serão admitidos os que tiverem 

devidamente inscritos na F.P.B. e titulares de carteira profissional válida); 

• Identificação do médico de prova. 

 

3. Elaboração do contrato dos combates entre a FPB, Promotor e respectivos Manageres, a 

qual tem que estar terminado no máximo com um mês de antecedência do evento: 

• Identificação dos treinadores e segundos; 

• Identificação do médico da prova, com respectiva cédula profissional; 

• Apresentação de caução pelo promotor; 

• Apresentação do cartaz – Obrigatoriedade de incluir o logo da FP.B. e patrocinadores oficiais. 

• Pagamento das taxas de arbitragem e mesa. 

• Agendamento da reunião técnica a decorrer na pesagem oficial ou antes do inicio da prova. 

 

4.Antes da realização da prova, reunião técnica com os árbitros, managres, promotores e 

treinadores, para esclarecimentos dos seguintes pontos: 

• Regras dos combates; 

• Ligaduras; 

• Inicio previsto para os combates; 

 

5. Reunião pós-evento, nas quintas-feiras seguintes à realização dos eventos, reunião 

obrigatória para discussão e analise do evento realizado; 

• Factores a melhorar; 

• Analise critica; 


