
Competições Internacionais e Resultados do Boxe do 

Brasil em 2014 

 

 

Torneio Internacional de Boxe de Verão 2014 - Chile 

O Brasil participou do Torneio Internacional de Boxe de Verão 2014. Os 

três atletas que representaram o Brasil na competição conquistaram a 

medalha de Ouro, sendo duas na categoria juvenil e uma na categoria 

Elite. 

 

33ª edição da Copa Independência – República Dominicana 

Oito atletas da seleção masculina e quatro da seleção feminina 

representaram o Brasil na 33ª edição da Copa Independência, na 

República Dominicana. Retornamos para o Brasil com dois Bronzes no 

masculino e duas medalhas de Prata e uma de Bronze no Feminino. 

 

 

Campeonato Continental de Boxe Juvenil – Equador 
 

O Boxe brasileiro foi representado por dois atletas no Campeonato 

Continental de Boxe Juvenil em Quito, no Equador. Retornamos para o 

Brasil com uma medalha de Bronze. 

 

 

 



Jogos Sul-Americanos 

O Boxe Olímpico do Brasil obteve um aproveitamento excepcional nos 

Jogos Sul-Americanos. Os onze representantes brasileiros conquistaram 

medalhas. No masculino, foram cinco Ouros e três Bronzes. No feminino 

conquistamos uma medalha de Ouro, uma de Prata e uma de Bronze. 

Acompanharam a equipe três técnicos e um chefe de equipe. 

 

Toneio Cheo Aponte – Porto Rico 

Participamos do Toneio Cheo Aponte, em Porto Rico com seis atletas no 

Boxe masculino, e duas atletas no feminino. Ao todo, conquistamos dois 

Ouros e dois Bronzes no masculino, e mais uma medalha de Prata no Boxe 

feminino. O Brasil ficou na terceira posição por equipes. 

 

 

Festival Olímpico Pan-Americano - México 

 

Participaram do Festival olímpico Pan-Americano realizado no México oito 

atletas do Boxe masculino Elite, uma atleta da categoria feminina, e mais 

três técnicos. Conquistamos duas medalhas de Ouro, uma de Prata e três 

de Bronze n masculino. No feminino, conquistamos um Bronze. O Brasil foi 

o terceiro classificado por equipes. 

 

 

 

 



V Copa Cinturão de Ouro - Equador 

 

Participamos com dois atletas e um técnico na V Copa Cinturão de Ouro, 

categoria juvenil, realizada em Guayaquil, no Equador.  Conquistamos 

uma medalha de Ouro e uma de Bronze. 

 

 

 

Torneio europeu Magomed-Salam Umakhanov Memorial - Rússia 

 

Participação no tradicional torneio europeu Magomed-Salam Umakhanov 

Memorial, realizado na Rússia. O Brasil levou ao torneio seis atletas 

Masculino Elite e mais um técnico e um árbitro. Conquistamos uma 

medalha de Ouro e uma de Bronze. 

 

 

Torneio europeu Leszek Drogsz Memorial - Polônia 

 

Participação no tradicional torneio europeu Leszek Drogsz Memorial, 

realizado na Polônia, com quatro atletas e dois técnicos. Conquistamos 

duas medalhas de Ouro e uma de Bronze.  

 

Campeonato Continental Feminino Elite de Boxe Olímpico - México 

 

Participação no Campeonato Continental Feminino Elite de Boxe Olímpico 

realizado em Guadalajara, no México. O Brasil foi representado por oito 

atletas acompanhadas de dois técnicos e um chefe de equipe. 



Conquistamos duas medalhas de Ouro, duas de Prata e três de Bronze – 

sete ao todo. 

 

 

Copa La Romana – República Dominicana 

 
Participamos da XXXII edição da Copa La Romana, na República 

Dominicana, com 5 atletas, 2 técnicos e um árbitro/juiz. Conquistamos 

uma medalha de Ouro, uma de Prata e uma de Bronze. 

 

 

Tammer Tournament - Finlândia 

 

Participamos do tradicional Tammer Tournament, realizado na Finlândia, 

com seis atletas, dois técnicos e um árbitro/juiz. Conquistamos duas 

medalhas de Ouro e uma de Bronze. 

 

 

Preparação para o Campeonato Mundial de Boxe Feminino – Coreia do 

Sul 

 

Como parte da preparação para o Campeonato Mundial de Boxe Feminino 

realizado na Coreia do Sul, a Seleção Feminina realizou uma etapa de 

aclimatação e treinamento em conjunto com a Seleção Australiana de 

Boxe Feminino. 

 

 

 



Campeonato Mundial de Boxe Feminino - Coreia do Sul 

 

Participação no Campeonato Mundial de Boxe Feminino realizado em Jeju, 

na Coreia do Sul. Participaram sete atletas, um técnico, um chefe de 

equipe, um preparador físico e um fisioterapeuta. Conquistamos uma 

medalha de Bronze com a atleta Clélia Costa. 

 

APB – AIBA Pro Boxing 

O Boxe Brasileiro teve, em 2015, três atletas lutando pela APB – AIBA Pro 

Boxing – liga profissional da AIBA. As lutas aconteceram na China, 

Cazaquistão, França e Argentina. Robson Conceição se classificou na 3ª 

posição do ranking mundial; Patrick Lourenço se classificou na 4ª posição; 

Robenilson de Jesus ficou na 5ª colocação. 


