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BRAZIL OPEN DE HAPKIDO 2016 

16º CAMPEONATO DE HAPKIDO EQUIPE JIK BU 

KWAN E AMIGOS 

25/09/2015 – 8h às 17h (Dom) 

GINÁSIO DE ESPORTES TABOÃO DA SERRA 
(Próximo ao Shopping do Taboão) 

 

Ilmo. Srs. 

Mestres, Professores e Instrutores de Hapkido 

 

O Mestre Flávio Augusto de Oliveira, juntamente com o Comitê Organizador, tem a honra de 

convidar a sua Academia, Associação, ou Clube, a participar do 15º Campeonato de 

Hapkido Jik Bu Kwan e Amigos. 

O evento será realizado no dia 20 de setembro de 2015, a partir das 8h. 

Local: Ginásio de Esporte Ayrton Senna da Silva – Rua José Francisco dos Santos, 120 - Jd. Helena 

– Taboão da Serra - S.Paulo/SP 

 

O Campeonato tem a finalidade de: 

1. Desenvolver e aprimorar o nível técnico e o desempenho competitivo dos praticantes de Hapkido 

de todas as Associações, Clubes e Academias participantes; 

2. Revelar novos talentos e estreitar os laços de união e amizade entre seus praticantes; 

3. Promover e divulgar o Hapkido, oferecendo ao público a oportunidade de presenciar um 

espetáculo de respeito e disciplina. 

Contando com o apoio e comparecimento de V.S, aproveitamos o ensejo para renovar nossos laços 

de amor, amizade, respeito e dedicação ao Hapkido. 

Na expectativa de um retorno, despeço-me. 

Atenciosamente, 

Mestre Flávio Augusto de Oliveira 
Presidente da Associação Jik Bu Kwan de Hapkido  

Faixa Preta – 5º Dan 

Campeão Mundial 2008 – Korea 

 

* Ao receber este convite, favor entrar em contato com Mestre Flávio. 

Telefone (11) 5843-6011  / E-mail: mestreflavio@hapkidojbk.com.br 

 (11) 95344-0069 (TIM)       mestre_flavio        https://www.facebook.com/mestreflaviojkb 

REALIZAÇÃO  

      

mailto:mestreflavio@hapkidojbk.com.br
https://www.facebook.com/mestreflaviojkb
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ÁREA DE COMPETIÇÃO 

 2 tatame com 12 mts comprimento para corrida e salto em napop 

 3  tatames com 7x7mts 49m² para demonstrações e luta 

 



____________________________________________________________________________
Associação Jik Bu Kwan de Hapkido  

Rua Roque de Mingo, 49 - Tel.: 5843-6011 / 95344-0069(TIM) 

www.hapkidojbk.com.br /  @HAPKIDOJBK / @HAPKIDOJBK 

MODALIDADESH 

 

1. TchaiemurNapop - Mergulho em Distância 

2. Goienapop – Mergulho em Altura 

3. Hiang – Formas técnicas sem armas para crianças 

4. Hoshinsul ui chong – Técnicas de defesa pessoal sem utilização de armas 

5. Chong Hoshinsul – Técnicas de defesa pessoal utilizando armas, contra armas ou armas 

contra armas 

6. Iak Sok Derion ui Chong – Sequências coreográficas sem utilização de armas 

7. Chong Iak Sok Derion - Sequências coreográficas utilizando armas, contra armas ou armas 

contra armas  

8. Kiokpa – Demonstração de quebramento 

9. Pantugui - Luta de solo onde o objetivo é a finalização com chaves e estrangulamentos 

10. Giongui Derion - Luta por pontos onde o objetivo está em executar técnicas de contato 

buscando a pontuação e o nocaute. 

 

UPROGRAMAÇÃO* 

 8h - Pesagem 

 8h30 – Abertura 

 9h - Início das Competições 

 Napop (Todos) 

 Hiang (formas) 

 Hoshinsul (Defesa Pessoal) 

 Iak Sok Derion (ULutasU 

Combinadas) 

 Kiok-pa (Quebramento) 

 12h - Almoço 

 13h - Derion  

 Pantugui (Luta de solo) 

 Giongui Derion (luta por pontos) 

 Organização do Ginásio 

*este horário podem ser alterado conforme andamento do evento. 

 
UPREMIAÇÃO 

Medalhas para 1º, 2º, e 3º lugares das modalidades individuais. 

 

UMELHOR ACADEMIA – 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares (TROFÉU) 

A contagem para classificação das academias funcionará com conversão das medalhas em pontos 

conforme tabela abaixo. 

Individuais - 1º lugar - 5 pontos; 2º lugar - 3 pontos e 3º lugar - 1 ponto.  

  

MESTRES E  PROFESSORES terão como incentivo  

10% do valor das inscrições 
 

INSCRIÇÕES 
A participação no evento por parte dos atletas é voluntária, razão pela qual a Associação Jik Bu 

Kwan de Hapkido, na pessoa do Sr. Mestre Flávio Augusto de Oliveira e do Comitê Organizador 

deste evento, não assumem nenhum risco perante acidentes ou danos, Uprincipalmente por falhas 

ocasionadas por imperícia tática ou técnica dos atletas. U  

Todos os atletas, finalizadores ou ajudantes, devem estar devidamente registrados nas fichas de 

inscrição em que o professor deverá entregar devidamente preenchida e com firma 

reconhecida para registro legal de sua responsabilidade pelos seus atletas e efetivação de 

suas inscrições no dia do evento.  

mailto:mestreflavio@hapkidotadao.com.br.%0CMODALIDADES
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1. Pagamento de Inscrições 

As inscrições deverão ser entregues na matriz ou enviadas para o e-mail da Equipe Jik Bu Kwan de 

Hapkido até o dia 17 de setembro de 2015,U com a taxa de inscrição. 

A. As dúvidas das equipes convidadas devem ser comunicadas ao Mestre Flávio nos 

telefones: (11) 5843-6011 ou (11) 95344-0069, antes do evento e o mais rápido possível. 

B. A confirmação das inscrições será registrada somente após o seu pagamento, que pode 

ser realizado da seguinte forma: 

Depósito ou Transferência À vista 

Banco Bradesco 

Ag. 1449 

C/C – 55.663-7 

CPF: 247.124.028-30 

Flávio Augusto de Oliveira 
* Deve ser feito até o dia 17/09. 

Em dinheiro ou cartão de 

débito 
 

* Somente na matriz até o dia 

17/09. 

C. Em todas as inscrições feitas por e-mail, também se faz necessária a entrega das fichas 

de inscrições oficiais dos atletas, com firma reconhecida do professor responsável pela equipe. 

Devem ser enviadas pelo correio para o seguinte endereço: 

Associação Jik Bu Kwan de Hapkido 

Rua Roque de Mingo, 49 – Campo Limpo – SP 

CEP 05759-290  

 

2. Data de Inscrição 

As inscrições que não forem entregues na data estipulada serão canceladas, sem direito a 

ressarcimento do pagamento da inscrição.  

Taxa de Inscrição 
Todas as Modalidades R$ 85,00 

O pagamento das taxas de inscrição é referente a cada um dos alunos registrados nas fichas do 

evento. No caso de ausência do atleta no campeonato, o pagamento registrado em seu nome não 

poderá ser restituído ou repassado para outros atletas. 

NÃO HAVERÁ INSCRIÇÃO APÓS AS DATAS ESTIPULADAS. 

PEDE-SE O APOIO DAS EQUIPES NO CUMPRIMENTO DOS 

PRAZOS. 
3. Erros na Inscrição 

Irregularidades quanto aos dados do atleta como altura, peso ou idade, resultarão em 

desclassificação sem direito a recurso. Para evitar o transtorno, as fichas devem ser preenchidas 

com letra de forma. 

 

4. CURSO DE ARBITRAGEM E ESCLARECIMENTO DAS REGRAS DO CAMPEONATO 

Estão convidados todos os graduados acima de 7º GUB para participar do “Curso de Arbitragem e 

Esclarecimento das Regras do Campeonato”. Aqueles que obtiverem frequência igual ou superior a 

50% das aulas, estarão autorizados a fazer parte da comissão de arbitragem. 

Local: FF Academia – Rua Roque de Mingo, 49 – Campo Limpo (Matriz da Equipe Jik Bu Kwan) 

Datas: Todos os sábados a partir do dia 06/08 das 10h às 12h. 

Reunião Geral: dia 17/09 das 10h às 12h.  

REGRAS GERAIS: 

1. DESRESPEITO 
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a. Qualquer atleta que insultar desrespeitar ou realizar atitude desleal a qualquer um de 

seus superiores, amigos, juízes ou ao público presente, será desclassificado. Em situações 

mais graves, o atleta será convidado a se retirar do Ginásio. 

b. Condutas de professores, atletas ou torcidas, consideradas desrespeitosas, serão punidas 

com falta ao atleta. Caso haja persistência após a punição, este será desclassificado e 

a(s) pessoa(s) será(ão) convidada(s) a se retirar(em).  

 

2. UNIFORME - Os atletas, professores e representantes que estiverem dentro da área de 

competição para competir, orientar e auxiliar, devem estar devidamente UuniformizadosU (dobok 

completo e, preferencialmente, com o logo de sua academia e respectivo professor) durante todo 

o evento. 

 

3. CATEGORIA INFANTIL 

1. Os atletas devem portar, no dia do evento, o R.G. original ou a Certidão de 

Nascimento, para apresentação à mesa organizadora. 

2. Os atletas infantis só poderão participar das seguintes competições: Napop Individual 

(altura e distância), Hiang (formas), Hoshinsul Sem Armas e Luta Combinada Sem 

Armas. 

3. O critério de desempate na categoria infantil levará em consideração se o ajudante das 

demonstrações é outra criança. 
 

4. ESCLARECIMENTO DA REGRA - É de obrigação do professor informar e esclarecer aos atletas 

e convidados as regras e penalidades previstas para todo o evento. Os organizadores e árbitros 

não aceitarão as reclamações causadas pela falta de informação de atletas, professores, técnicos 

ou terceiros, referente às regras e penalidades contidas neste convite. 

 

5. HORÁRIOS - Os horários serão cumpridos rigorosamente para o melhor andamento da 

competição. Caso haja atraso por parte de atleta ou academia, as competições seguirão sua 

programação normal, desclassificando os não presentes. 

 

6. RECLAMAÇÕES - Qualquer reclamação deverá ser feita por escrito e entregue ao Comitê 

Organizador para análise e devidas providências. Todas as reclamações entregues nessas 

condições serão devidamente respondidas à Equipe. 
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CATEGORIAS DE DEMONSTRAÇÃO 
NAPOP 

1 – Tchaiemur napop (Mergulho em distância) 
 

REGRAS GERAIS 

1. OBJETIVO: Ultrapassar a distância estabelecida, executando as técnicas de rolamento 

perfeitamente. 

2. Técnica: A técnica deve ser feita com perfeição ao final do salto, sem ocasionar risco para o 

atleta. O rolamento deve ter as mãos apoiadas entrando pelo parte posterior do ombro e 

saindo pelo lado do quadril oposto, sem bater contra o chão a cabeça, a coluna, o ombro ou o 

quadril; terminando em queda lateral, saindo em pé ou posição de samurai. 

3. Distância: A distância será marcada inicialmente com cerca de 1,50 cm para infantil; 

1,80m para feminino e 2,50m para masculino; Será aumentado inicialmente cerca de 

0,30cm, caso todos os atletas errem salto, será diminuída a distância em cerca de 10cm. 

4. Penalidades: Executar a TÉCNICA IMPERFEITA o atleta será desclassificado (esta 

avaliação será feita pelos juízes a técnica de rolamento do atleta, analisando o risco de lesão); 

O SALTO deve ser executado sem queimar com o corpo ou uniforme a marca inicial ou final; 

Caso queime a linhas demarcadas de inicio e fim o atleta será desclassificado; 

5. Aviso de desclassificação: Quando o atleta cometer a penalidade escutará um apito, 

indicando a desclassificação; 

6. Vencedor: Será considerado vencedor aquele que atingir a maior distância sem queimar as 

penalidades; 

7. Empate: No caso de empate, os juízes avaliaram a execução do melhor rolamento. 

2 – Goien napop (Mergulho em altura) 
1. OBJETIVO: Ultrapassar a altura estabelecida, executando as técnicas de rolamento 

perfeitamente. 

2. Técnica: A técnica deve ser feita com perfeição ao final do salto, sem ocasionar risco para o 

atleta. O rolamento deve ter as mãos apoiadas entrando pelo parte posterior do ombro e 

saindo pelo lado do quadril oposto, sem bater contra o chão a cabeça, a coluna, o ombro ou o 

quadril; terminando em queda lateral, saindo em pé ou posição de samurai. 

3. Altura: A altura será marcada inicialmente com cerca de 0,50cm para infantil; 0,80m para 

feminino e 1,00m para masculino; A deve ser executada sem derrubar a barra ou suporte de 

obstáculo; Será aumentado de 0,10 em 0,10cm para os atletas conseguirem ultrapassar a 

marcar, sem penalidades. 

4. Penalidades: Executar a TÉCNICA IMPERFEITA o atleta será desclassificado (esta 

avaliação será feita pelos juízes a técnica de rolamento do atleta, analisando o risco de lesão); 

O SALTO deve ser executado sem derrube o obstáculo ou poste com o corpo ou uniforme; 

Nestes casos o atleta será desclassificado; 

5. Aviso de desclassificação: Quando o atleta cometer a penalidade escutará um apito, 

indicando a desclassificação; 

6. Vencedor: Será considerado vencedor aquele que atingir a maior altura sem penalidade; 

7. Empate: No caso de empate, os juízes avaliaram a execução do melhor rolamento. 

INFANTIL - ambos sexos FEMININO - acima de 13 anos MASCULINO  

 Até 6 anos 

 Até 8 anos 

 Até 10 anos 

 Até 12 anos 

 

 Todas as graduações 

 De 13 a 17 anos 

Todas as graduações 

 Acima de 18 anos  

Até 4º Gub 

Acima de 3º Gub 

*Categoria Infantil – todas as faixas (dependendo do número de atletas, as categorias podem ser alteradas). 
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3 – Hiang (FORMAS) 
OBJETIVO: Executar as sequências de golpes sem arma em adversários imaginários, atendendo os 

critérios de avaliação. 

1. Tempo: O atleta terá, no máximo, 2 minutos para realizar a forma; 

2. A forma deve ser sem armas; 
UCATEGORIAS:U 

INFANTIL (ambos os sexos e sem armas) 

 Até 6 anos 

 Até 8 anos 

 Até 10 anos 

 Até 12 anos 

UCRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA HIANG 

Cada um dos critérios vale 2 pontos, totalizando 10 pontos. O atleta que atingir a maior nota 

na média dos avaliadores será o vencedor; sucessivamente o vice e o terceiro lugar. 

1. TÉCNICAS – Movimento deve ser limpo e claro; 

2. CONEXÃO – As sequências de movimentos deve ser contínua; 

3. POSTURA – Demonstrar domínio dos movimentos; 

4. ENERGIA – Os golpes devem ser aplicados com a firmeza e a precisão que transmite a 

energia de um golpe real; 

5. ETIQUETA – Realização dos cumprimentos ao entrar e sair do dojan. 

DEFESA PESSSOAL 

4 - Hoshinsul Sem Armas  / 5 - Hoshinsul Com Armas  
OBJETIVO – Demonstrar golpes de defesa pessoal realizados de forma direta, próximos da 

realidade e eficientes para a defesa pessoal. Toda técnica deve contendo alguns ou todos estes 

elementos esquivas ou golpes de bloqueio direto do adversário, técnica de contra-ataque com ou 

sem finalização; 

1. Atleta finalizador: deve executar todos os golpes de defesa pessoal 

2. Ajudantes: sem limite de ajudantes; 

3. Com ou Sem Arma: Será considerada categoria com armas, qualquer ataque ou defesa 

executado com algo que não seja o corpo; 

4. Tempo: Terá o tempo de 1 minuto para todas as categorias. Penalidade de 1 ponto por 

ultrapassar o tempo limite e mais 1 ponto a cada 10 segundos a mais. 

5. Vencedor: . O atleta que atingir a maior nota na média dos avaliadores será o vencedor; 

sucessivamente o vice e o terceiro lugar. 

6. Empate: O critério de desempate será pelo maior nota nos critérios avaliados em sua ordem. 

UCATEGORIAS:U 

INFANTIL (apenas sem armas) FEMININO MASCULINO  

- até 12 anos, todas as faixas e 

ambos os sexos. 
*Haverá separação dependendo do número de 
inscritos. 

 

Até 4º Gub 

3º Gub acima 

 

Até 4º Gub 

3º Gub acima 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - Cada um dos critérios vale 2 pontos, totalizando 10 pontos 

1. TÉCNICAS - Mostrar eficiência através de esquiva, movimento correto e diversidade; 

2. PRECISÃO – A técnica deve se encaixar perfeitamente, sem machucar o parceiro; 

3. CRIATIVIDADE – Demonstrar a utilização das técnicas nas mais diversas situações; 

4. VELOCIDADE – A técnica deve ser aplicada simulando uma situação real, em velocidade 

máxima; 

5. ENERGIA – Serão avaliados o Kihap na execução da técnica do defensor e dos atacante(s), a 

postura e a firmeza na execução da exibição. 
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U 

LUTA COMBINADA 

6 - Iak Sok Derion Sem Armas / 7 - Iak Sok Derion Com Armas 
 

 

OBJETIVO – Sequências de trocas de golpes entre os parceiros de ataque e contra-ataque, em que 

será avaliado principalmente a Plasticidade dos Golpes e a Criatividade.  

1. Atleta finalizador: deve identificar-se e executar a maior parte dos golpes. 

2. Ajudantes: sem limite de ajudantes; 

3. Com ou Sem Arma: Será considerada categoria com armas, qualquer ataque ou defesa 

executado com algo que não seja o corpo; 

4. Tempo: Tempo de 1 minuto e 30 segundos para todas as categorias. Penalidade de 1 ponto 

por ultrapassar o tempo limite e mais 1 ponto a cada 10 segundos a mais. 

5. Vencedor: . O atleta que atingir a maior nota na média dos avaliadores será o vencedor; 

sucessivamente o vice e o terceiro lugar. 

6. Empate: O critério de desempate será pelo maior nota nos critérios avaliados em sua ordem. 

 UCATEGORIAS:U 

INFANTIL (apenas sem armas) FEMININO MASCULINO 

- até 12 anos, todas as faixas e 

ambos os sexos. 
*Haverá separação dependendo do número de 
inscritos. 

 

Até 4º Gub 

3º Gub acima 

 

Até 4º Gub 

3º Gub acima 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - Cada um dos critérios vale 2 pontos, totalizando 10 pontos 

1. CRIATIVIDADE – Demonstrar a utilização das técnicas nas mais diversas situações, criando 

uma situação de simulação, semelhante à dos filmes; 

2. PLASTICIDADE - Mostrar beleza das técnicas, usando recursos acrobáticos e tendo uma 

eficiência no movimento; 

3. PRECISÃO – A técnica deve se encaixar perfeitamente, sem machucar o parceiro; 

4. VELOCIDADE – A técnica deve ser aplicada simulando uma situação real, em velocidade 

máxima; 

5. ENERGIA – Serão avaliados o Kihap na execução da técnica do defensor e do(s) atacante(s), 

a postura e a firmeza na execução da exibição. 

7 8 - Kiokpa (QUEBRAMENTO) 
OBJETIVO: Executar o quebramento do que é proposto no menor número de tentativas possível, 

conforme regra abaixo: 

1. Material: qualquer material pode ser utilizado para realizar o quebramento, com exceção de 

material cortante; O material de quebramento será trazido pelo atleta, inclusive o material de 

apoio como lona para forrar o local, suporte para apoio, etc.  

2. Inspeção: O material será inspecionado: caso haja alguma irregularidade, o atleta será 

desclassificado; 

3. Tempo máximo de 2 minutos, utilizado para montagem e execução do Kiokpa;  

4. Limpeza da área: Qualquer resíduo deixado na área de competição acarretará em perda de 

ponto. 

UCATEGORIAS:U 

INFANTIL – até 12 anos FEMININO MASCULINO 

Todas as faixas e ambos os sexos Todas as Faixas Todas as Faixas 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 

1. Dificuldade da Técnica Executada (movimento correto) – 2 pontos; 

2. Dificuldade do Material utilizado (em relação com a técnica executada)– 2 pontos; 

3. Precisão no Quebramento (executar na 1ª tentativa) – 2 pontos; 

4. Etiqueta (respeito, postura e uniforme) – 2 pontos; 

5. Energia (kihap e garra) – 2 pontos. 
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AVISO IMPORTANTE SOBRE CATEGORIA DE LUTA 
 

Equipamentos  

a. O atleta deve estar conforme a regra, não terá tempo para tirar ou colocar equipamentos, 

sendo DESCLASSIFICADO caso não esteja preparado para luta. 

Uniforme  

a. Todos devem estar de Dobok padrão de Hapkido (mangas no máximo com 4 dedos dos 

punhos). Não será permitido o uso de Dobok com emblema de outras artes marciais. 

Atletas nessas condições serão DESCLASSIFICADOS. 

Chamada dos Atletas 

a. Será chamada no máximo 3 vezes o nome do atleta para iniciar a luta, se o mesmo não 

comparecer após a chamada será DESCLASSIFICADO. 

Excessos de violência 

a. As lutas devem ser técnicas, o excesso de violência nas lutas, ultrapassando o espírito 

de competição, por descontrole dos atletas, serão considerados atitudes antidesportivas. 

O JUIZ paralisará a luta notificando os atletas com falta. Na 2ª paralisação, será 

computada a 2ª falta para o atleta ou os atletas. Se ele ainda não acatar a imposição ou 

não se contiver, será computada uma 3ª incidência, ou seja, a sua 

DESCLASSIFICAÇÃO. 

 Torcida  

a. No caso de insulto, incentivo a violência ou invasão da área de competição por parte do 

torcida, o atleta será DESCLASSIFICADO. 

b. A torcida deve manter na arquibancada senta ou em pé, manifestando-se educadamente 

para incentivar o atleta. Qualquer manifestação que destoe do ambiente marcial, 

tornando o ambiente conturbado, o atleta será punido com DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

 

9 - Luta De Solo 
1. OBJETIVO: A competição de luta de solo tem como objetivo principal a desistência do 

adversário.  

 

2. Tempo de Luta:  

a. 1 Round de 3 minutos sem interrupções: a luta tem início em pé, podendo 

terminar com finalização tanto em pé quanto no solo. 

b. Toda a vez que a luta for paralisada por saída da área de competição ou qualquer 

outro motivo, o cronômetro será parado. 
c. Podendo haver um round adicional de 30 segundos em caso de empate.  

 

3. As chaves - As categorias serão feitas por sorteio, com exceção, no caso, de atletas da 

mesma academia, que serão colocados como cabeças de chave.  

 

4. A arbitragem: Haverá 1 Fiscal Geral, 1 Árbitro de Mesa e 1 Juiz Central: 

5. Fiscal Geral – Auxilia o juiz em caso de dúvida na regra, supervisiona postura dos árbitros e 

técnicos e corrige erros que estejam acontecendo; 

6. JUIZ Central – Pontuações, faltas e controle de luta. Autoridade máxima entre a 

arbitragem; responde apenas ao Fiscal Geral e ao Comitê Organizador; 

7. Árbitro de Mesa – Monitoramento do tempo da luta, anotação de faltas e pontuações. 

Auxílio ao JUIZ Central assinalando pontos, faltas e no caso de empate. 
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8. A luta poderá ser finalizada através chaves, torções, estrangulamento e imobilização 

perfeita, tanto em pé quanto no solo. Independente da quantidade de pontos ou tempo do 

Round, a luta será encerrada caso o JUIZ constate que um dos adversários não possui 

condições de continuar a disputa ou no caso de desistência de um dos atletas, batendo 

3(três) vezes no tatame ou gritando água.  

 

9. Golpes Proibidos: sujeito a desclassificação ou penalizações. 

a. Qualquer golpe de impacto; 

b. Dedos nos olhos; 

c. Segurar ou enfiar dedo diretamente na garganta; 

d. Golpes nos órgãos genitais e nuca; 

e. Torcer apenas um dedo das mãos ou pés; 

f. Puxões de cabelos, beliscões, arranhões ou mordidas; 

g. Golpes diretamente na cervical; 

h. Bate-estaca com a chave encaixada: a tentativa de levantar o adversário, mesmo que 

para executar outra técnica, será advertida com falta ou desclassificação. 

 

10. Penalizações: Apontada pelo JUIZ, subtrai 1 (um) ponto automaticamente. 

a. Golpes proibidos; 

b. Evitar o combate ou falta de combatividade por um ou dois atletas (ficar parado sem 

movimentação do lutador em vantagem ou não por mais de 10 segundos), paralisação e 

a luta recomeçará em pé; 

c. Retirar o dobok propositalmente para evitar o golpe; 

d. Reclamações ou diálogo com JUIZ pelo atleta ou técnico; 

e. Qualquer tentativa golpe proibido ou efetivação; 

f. Saída proposital da área de luta. 

 

11.  Desclassificação: 

a. Três (03) faltas na luta apontadas; 

b. Golpe proibido considerado intencional ou desleal; 

c. Condutas desrespeitosas; 

d. Qualquer ferimento que sangre ou contusão por falta, o atleta terá 1 minuto para 

estancar e fazer o devido curativo. Se voltar a sangrar o atleta será desclassificado 

independente do numero de pontos; 

 

12. Técnico: 

a. Só é permitido 1 técnico por lutador. No início da luta, havendo mais de uma pessoa no 

local reservado ao técnico, o atleta sofrerá 1 falta a cada 10 segundos de sua 

permanência; 3 faltas implicarão em DESCLASSIFICAÇÃO; 

b. Deve ficar sentado em sua cadeira; 

c. Sua fala deve ser direcionada apenas ao atleta. Qualquer menção ao arbitro será 

considerada falta ou DESCLASSIFICAÇÃO; 

d. No caso de descontrole do técnico na instrução (“mata”, “quebra”, “arrebenta” ou 

indicação de golpes proibidos), o atleta perderá pontos ou será DESCLASSIFICADO. 

 

13.  Saída da área de luta – Se um ou os dois atletas estiverem parcial ou totalmente fora da 

área azul e o JUIZ verificar que há risco para os atletas, a luta será parada e reiniciada em 

pé, tendo ou não alguma chave encaixada no momento anterior. 

 

14.  Pontuação: Para o ponto ser efetivado, a técnica deve ser clara ao juiz. 
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a. No arremesso atleta deve desequilibrar o adversário ao ponto de levá-lo a chão, de 

preferência com costa ou sua lateral ou barriga. 

b. Nas estabilizações assuma a posição descrita por tempo de 3 segundos. Só serão 

contados pontuação de mudança de posição sem repetir até haver um inversão. 

Arremessos Pontuação 

Arremesso jogando o adversário sozinho ao chão. 2 pontos 
Arremesso que tire os dois pés do adversário do chão. 2 pontos 
*Se o atleta pular na guarda do outro sem técnica encaixada, caindo de costas 

no chão, será considerado arremesso do adversário (técnica chamada: “puxar para guarda”). 
2 pontos 

Arremesso que os competidores vão ao chão juntos ou retirando apenas uma 

perna do chão. 
1 ponto 

Movimentação no Solo (estabilizar por 3 segundos) Pontuação 

Montada – Apoiar joelhos e mãos no chão. 2 pontos 

Costas – Ganchos encaixados ou triângulo na cintura. 2 pontos 
Pescoço e Braço – Envolvendo o pescoço e braço, pegada na calça e travando o 

adversário. 

1 ponto 

Cem quilos – Adversário com as costas no chão e atleta apoiado com joelhos e 
cotovelos no chão. 

1 ponto 

 

15. Abertura de contagem – Caso o atleta seja arremessado e acuse knockdown (nocaute 

parcial), o JUIZ paralisará a luta e abrirá a contagem. Caso o atleta volte às condições 

normais, será dado mais um ponto ao atleta arremessador e a luta terá início em pé 

novamente. 

 
16. Vencedor: O atleta que atingir o maior número de pontos ao final dos rounds após o 

desconto de faltas, caso haja. 

 

17. Empate: caso a luta permaneça empatada até o final do Round, tanto em número de pontos 

como de faltas, haverá uma prorrogação de 30 segundos, em que valerá apenas os golpes 

de arremesso.  

a. Toda vez que atletas forem ao chão sem ponto, será parado o tempo para que os 

atletas levantem;  

b. Vencerá a luta, o 1º lutador que marcar 1º ponto de arremesso; 

c.  Não ocorrendo a pontuação de nenhum dos atletas, será considerado vencedor 

aquele em que for constatada maior iniciativa de luta nos 2 Rounds. 

 

18. Premiação: 

a. Campeão: Vencedor da luta final (medalha de ouro); 

b. Vice-Campeão: Perdedor da luta final (medalha de prata); 

c. 3º colocado: Último perdedor do campeão da categoria (medalha de bronze). 

 

19. Categorias – as mesmas da modalidade de luta por pontos (ver abaixo). 
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10 - Luta Por Pontos 
1. OBJETIVO: A competição de luta por pontos tem como objetivo a conquista de pontos por 

golpes claros, levando o adversário a desistência, nocaute ou finalização.  

 

2. As chaves - As categorias serão feitas por sorteio, com exceção no caso de atletas da mesma 

academia, que serão colocados como cabeças de chave. 

 

3. Tempo de Luta:  

a. As lutas terão 2 Rounds de 1 minutos por 30 segundos de descanso; 

b. Nas lutas finais: 2 Rounds de 1 minuto e 30 segundos por 30 segundos de descanso.(se 

houver tempo hábil); 

c. Toda a vez que os atletas forem ao chão e acabar o tempo de 10 segundos, o cronômetro 

será parado para que eles se levantem e retomem a luta em pé. 

 

4. Arbitragem: Haverá 1 Fiscal Geral, 1 Árbitro de Mesa e 1 Juiz Central: 

a. Fiscal Geral – Auxilia o juiz em caso de dúvida na regra, supervisiona postura dos 

árbitros e técnicos e corrige erros que estejam acontecendo; 

b. JUIZ Central – Pontuações, faltas e controle de luta. Autoridade máxima entre a 

arbitragem; responde apenas ao Fiscal Geral e ao Comitê Organizador; 

c. Árbitro de Mesa – Monitoramento do tempo da luta, anotação de faltas e pontuações. 

Auxílio ao JUIZ Central assinalando pontos, faltas e no caso de empate. 

 

6. A luta poderá ser finalizada através de golpes de impacto, chaves, torções, estrangulamento 

e três aberturas de contagem, tanto na luta de solo, como na luta em pé. Independente da 

quantidade de pontos ou tempo do Round, a luta será encerrada caso o JUIZ constate que um 

dos adversários não possui condições de continuar a disputa ou no caso de desistência de um 

dos atletas, batendo 3(três) vezes no tatame ou gritando água.  

 

7. Golpes proibidos e situações de penalidade: Tais situações ocasionarão a perda de 1(um) 

ponto ou a desclassificação. 

a. Contato de impacto com os membros superiores na cabeça; 

b. Golpes de impacto contra a garganta; 

c. Golpes nos órgãos genitais; 

d. Golpes de impacto diretamente na coluna ou nuca; 

e. Golpes de impacto direto contra as articulações; 

f. Golpes de impacto quando um dos atletas estiver em pé e outro estiver agachado, deitado, 

com um dos joelhos ou mãos no chão; 

g. Golpe com as pernas na cabeça quando um ou os dois atletas estiverem segurando; 

h. Travar o adversário com as mãos por trás da cabeça (clinche semelhante ao Muay Thai). 

i. Joelha na cabeça; 

j. Chutes, Joelhada na cabeça estando agarrado; 

k. Segurar ou enfiar dedo diretamente na garganta; 

l. Torcer apenas um dedo das mãos ou pés; 

m. Dedos nos olhos; 

n. Puxões de cabelos, beliscões, arranhões ou mordidas; 

o. Golpes diretamente na cervical; 

p. Bate-estaca com a chave encaixada: a tentativa de levantar o adversário, mesmo que 

executar outra técnica, será advertida com falta ou desclassificação.; 
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q. Fuga da área de luta: será considerada fuga da área de luta quando o atleta estiver com os 

dois pés fora ou um pé fora e o outro no ar da área vermelha do tatame, de maneira 

intencional; 

 
8. Luta Agarrada: Os atletas terão apenas 5 segundos em pé e mais 10 segundos no solo.  

a. Na luta agarrados em pé: Aplicar finalizações ou arremessos para levar o chão também é 

válida. Os atletas poderão aplicar golpes de impacto com membros superiores e inferior na 

região do tronco e das pernas.  

b. Na luta agarrada em pé: só poderá aplicar golpe na cabeça, caso de uma defesa segurando 

uma das pernas.  

c. Caso a luta vá ao chão, o atleta poderá aplicar técnicas de impacto na região de troco e 

pernas, estando os dois atletas agarrados ou em contato entre eles. 

d. Na luta de solo pode aplicar torção, alavancas, estrangulamentos e outros que não estejam 

na lista de golpes proibidos. 

 

9. Desclassificação: 

a. Três (03) faltas na luta apontadas; 

b. Golpe proibido considerado intencional ou desleal; 

c. Condutas desrespeitosas; 

d. Qualquer ferimento que sangre. O atleta terá 1 minuto para estancar e fazer o devido 

curativo. Se voltar a sangrar o atleta será desclassificado independente do número de 

pontos. 

 

10.  Técnico: 

a. Só é permitido 1 técnico por lutador. No início da luta, havendo mais de uma pessoa no local 

reservado ao técnico, o atleta sofrerá 1 falta a cada 10 segundos de sua permanência; 3 

faltas implicarão em DESCLASSIFICAÇÃO; 

b. Deve ficar sentado em sua cadeira; punível com falta ou DESCLASSIFICAÇÃO; 

c. Sua fala deve ser direcionada apenas ao atleta. Qualquer menção ao arbitro será considerada 

falta ou DESCLASSIFICAÇÃO; 

d. No caso de descontrole do técnico na instrução (“mata”, “quebra”, “arrebenta” ou indicação 

de golpes proibidos), o atleta perderá pontos ou será DESCLASSIFICADO. 

 

11.  Pausa na luta: Não há pausa na luta, apenas com exceção que o Juiz interprete que: O atleta 

foi recebeu golpe proibido acidental ou involuntário, algum dos equipamentos esteja 

atrapalhando o combate ou a mesa peça a pausa para comunicar algo ao Juiz Central. Cabendo 

ao JUIZ aceitar ou recursar e até mesmo punir o atleta com falta por simulação. A pausa é 

concedida pelo tempo máximo de 1 minuto. 

  

12.  Equipamentos: será obrigatório ou proibido o uso dos seguintes equipamentos: 

a. Capacete e faixa (azul e vermelho)- OBRIGATÓRIO E CEDIDO PELA ORGANIZAÇÃO; 

b. Protetor bucal – OBRIGATÓRIO; 

c. Protetor genital ou de seios – RECOMENDÁVEL; 

d. Caneleira e Antibraço– FACULTATIVO; 

e. Atadura – Apenas em caso de ferimento ou caso médico; 

f. Colete – PROIBIDO; 

g. Luva de qualquer espécie – PROIBIDO. 

 

13.  Vencedor: O atleta que atingir o maior número de pontos ao final dos rounds após o desconto 

de faltas, caso haja. 
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14. Empate: Os critérios para desempate será o número de faltas. Caso continue empatado em 

pontos e falta, o JUIZ reunirá com o MESÁRIO avaliará a combatividade, vencendo o que mais 

buscou o ataque. 

 

15. Pontuação:  

 

16. Premiação: 

Campeão: Vencedor da luta final (medalha de ouro); 

Vice-Campeão: Perdedor da luta final (medalha de prata); 

3º colocado: Último perdedor do campeão da categoria (medalha de bronze). 

 

17. Categorias: 

 

Categoria de FAIXA 

JUVENIL  
(de 13 a 17 anos) 

FEMININO 
(acima de 13 anos) 

MASCULINO 
(de 18 a 35 anos) 

MASTER  
(acima de 35 anos) 

De 10º Gub a 4º Gub 
 (Brancas/Amarelas/Verdes 

Azuis/Pontas Vermelhas) 

 

 

3º Gub a 10º Dan  
 (Vermelhas e Pretas) 

Até 55 Kg 

Até 65 Kg 

Até 75 Kg 

Acima 75 Kg 

Até 55 Kg 

Até 65 Kg 

Até 75 Kg 

Acima 75 Kg 

Até 55 Kg 

Até 65 Kg 

Até 75 Kg 

Até 85 Kg 

Até 95 Kg 

Acima 95 Kg 

 

Até 85 Kg 

Acima 85 Kg 
*apenas masculino 

*Não há tolerância na passagem. Passou o peso, desclassificação automática. 

Tipo Explicação Pontuação 

Chute na 

Cabeça 

Chute que toquem a cabeça do adversário independente da força. 3  pontos 

Chute no Tronco Chute no tronco que o JUIZ identifique como encaixado e limpo, 

que adversário seja deslocado ou acuse. 
**Chutes nas pernas serão válidos, mas não contaram pontos** 

1  ponto 

Soco no Tronco Soco trajetória bem definido, claro e atinja o tronco.  
**As sequências de socos não serão consideradas pontos. 

1 ponto 

Golpe no Clinche 

ou Solo 

Golpes de Impacto no agarramento, o JUIZ interpretará se o 

atleta golpeado acusou o golpe para sinalizar. 

1 ponto 

Arremesso Arremesso que os competidores vão ao chão junto  1 ponto 

Arremesso 

Perfeito 

Se o adversário for arremessado, retiradas as suas duas pernas 

do chão OU Se o adversário for arremessado caindo sozinho 

2 pontos 

Técnicas no Solo O atleta que acabar por cima no final da contagem de 10 

segundos com a guarda passada. (montada, cem quilos, pescoço 

e braço ou guanchinhos/triângulo pelas costas) 

1 ponto 

Ponto Extra 

 

Contagem protetora – Caso o arbitro abra a contagem protetora 

será sinalizado o ponto extra ao golpe. (abre-se a contagem e ele 

retorna a luta). 

1 ponto 


