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Portaria BPSF nº 002/2018 

 

Assunto: Processo Seletivo para os 3rd USIP World Police Games e World Police 

Championship da USIP 

 

Brasil, 18/01/2018. 

 

1- RESPONSÁVEL: Federação Brasileira de Desportos de Policiais e Bombeiros 

 

2- MODALIDADES ESPORTIVAS: 

As modalidades desportivas seguirão o calendário da USIP, porém para os Jogos Mundiais de 

Policias da USIP 2019, somente serão definidas as modalidades na Assembleia Geral da USIP 

em março de 2018.  

 

3- CRITÉRIOS PARA A PARTICIPAÇÃO:  

De acordo com as determinações da Diretoria Executiva da BPSF, a participação nas seletivas 

Nacionais visando eventos oficiais da USIP - União Internacional de Esportes Policiais se dará 

da seguinte forma:  

I. Estar filiados a Federação desde o ano anterior a realização do respectivo Campeonato 

Mundial, porém esta regra de filiação ao ano anterior passa a valer a partir de 2019; 

II. Para os Campeonatos Mundiais e Jogos Mundiais de Policiais da USIP: todos os 

participantes deverão ser filiados e ter participado dos Jogos Brasileiros de Policiais e 

Bombeiros ou Campeonato Nacionais de Policiais e Bombeiros, organizados pela 

BPSF, no ano anterior aos Jogos para poderem participar das respectivas seletivas 

nacionais; 

III. A partir de 2018 não mais será possível participar de competições oficiais da BPSF sem 

estar filiado a federação. 

 

4- SELETIVA PARA CAMPEONATOS MUNDIAIS:  
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I- A BPSF determinará data e local das seletivas a seu critério; 

II-  O número de vagas em disputa será determinada previamente pela BPSF, que poderá 

não ser o numero máximo permitido devido a restrição de recursos financeiros  

oriundos de patrocínio; 

III-  Em caso de não enviar o número máximo de atletas, não mais será permitido que 

atletas paguem integralmente as despesas referente a viagem; 

IV- Em caso de ocorrer algum Campeonato Mundial que a BPSF não realize processo 

seletivo, a ida ao referido Mundial seguirá ordem de solicitação de inscrição do filiado 

que desejar estar participando; 

V- A inscrição em qualquer processo seletivo organizado pela BPSF será de 30% do valor 

da anuidade de filiação; 

VI- Em nenhuma hipótese será isentado o filiado da taxa de participação. 

 

5- SELETIVA PARA OS JOGOS MUNDIAIS DE POLICIA DA USIP 

I-  Para participar da seletiva nacional para os Jogos Mundiais de Policiais o participante 

deverá seguir os critérios de participação; 

II-  No caso dos esportes de Combate(artes marciais), os participantes somente poderão 

participar se seguirem as regras de filiação e tiverem participado de todos os eventos 

anteriores realizados pela BPSF, que estará registrado no ranking da BPSF da 

respectiva modalidade; 

III-  Nos esportes de combate(artes marciais) caso o atleta vença a competição do ano 

anterior e a do respetivo ano dos Jogos Mundiais ficará automaticamente classificado 

para os Jogos Mundiais, porém os ganhadores sejam diferentes a disputa se dará entre 

os dois vencedores em disputa direta;  

IV-   Nos esportes individuais como Natação, Atletismo deverão seguir as regras de filiação, 

porém a vaga será determinada na competição do ano dos Jogos Mundiais de Polícia da 

USIP, mas todos deverão ter participado no ano anterior, caso não tenham participado a 

vaga passará para o participante imediatamente que cumpra todos os requisitos; 
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V-  A inscrição em qualquer processo seletivo organizado pela BPSF será de 30% do valor 

da anuidade de filiação; 

VI- Em nenhuma hipótese será isentado o filiado da taxa de participação. 

 

6. INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES:  

I- Não existirá prazo para filiação a BPSF; 

II- Após terminadas as inscrições, em nenhuma hipótese será permitida a qualquer filiado a 

se inscrever; 

III- Todas as Inscrições serão realizadas por sistema de inscrição online e em nenhuma 

hipótese haverá devolução dos valores pagos para se inscrever, salvo por 

cancelamento da competição pela BPSF; 

IV- Todos os Policiais e Bombeiros participantes deverão estar com suas capacidades de 

saúde física e mental em sua plenitude, devidamente comprovada por sua instituição 

que poderá ser por apresentação de atestado medico expedido por medico militar, no 

caso das PPMM e BBMM, nas demais instituições por professional medico, com o nº do 

CRM é obrigatório e somente será aceito o documento original, que deverá ser 

entregue no dia da competição. 

 

7. EXAME DE DOPING  

Os Campeonatos Mundiais e Jogos Mundiais de Policiais oficiais pela USIP são realizados 

exames de dopagem, portanto ficam os participantes classificados cientes de suas 

responsabilidades quanto ao uso de substancias proibidas, com isso, ficam sujeitos a responder 

processo judicial de ressarcimento de todas as despesas e decorrentes a desgastes de imagem 

que a BPSF possa sofrer.  

 

8. TRANSPORTE INTERNO E HOSPEDAGEM  

As referidas despesas durante o evento são de inteira responsabilidade dos participantes.  

 

9. ATENDIMENTO MÉDICO  



 
 
 

 
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS DE POLICIAIS E BOMBEIROS - BPSF 

Fundada em 18/09/2003  
Filiada à International Police Sport Union – USIP 

Rua Paulo de Avelar nº 957 – Sala 6 - Vila Dom Pedro II  
São Paulo / SP - Cep. 02243-010  

www.bpsf.com.br – info@bpsf.com.br  

A organização do evento prestará os primeiros socorros em caso de acidente durante a 

competição, mas não se responsabilizará por despesas médicas que por ventura possam 

ocorrer em decorrência do mesmo.  

 

 

 
 
 
 
 

Marcelo Vinícius Costa Rezende 
CEO - Presidente 

 


