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REGRAS
LUTAS DE PROJEÇÃO (Shuai Chiao)
Os pontos são concedidos com base na qualidade da execução das técnicas e quedas de
Shuai Jiao. Há quatro pontuações possíveis (1 ponto, 2 pontos, 3 pontos ou nenhum
ponto), os quais serão conferidos da seguinte forma:
8.1. 3 PONTOS
1. Um competidor consegue fazer com que ambos os pés de seu oponente saiam do
chão, fazendo girar no ar ou arremessando o por cima de seu ombro, levando o corpo a
tocar o chão, enquanto o competidor permanece de pé. O competidor recebe os 3 pontos
ainda que seu oponente o puxe para baixo durante ou após a queda.
8.2. 2 PONTOS
1. Um competidor executa uma técnica de 3 pontos, porém perde o equilíbrio e cai ao
lado ou por cima do oponente;
2. Um competidor ajoelhasse para jogar seu oponente por cima do ombro fazendo com
que o corpo deste toque o chão. O atacante está ajoelhado, mas, a parte superior de seu
corpo não caiu sobre o oponente, e o atacante permanece equilibrado;
3. Um competidor arremessa o oponente fazendo o cair de quatro apoios;
4. Um competidor arremessa o oponente fazendo o cair deitado, seja de lado, de costas
ou de frente; 5. Um competidor arremessa o oponente fazendo o cair sentado.
OBS.: Também serão consideradas técnicas de 2 pontos quando um competidor estiver
equilibrado.ao aplicar uma técnica e o oponente o puxar, obrigando o a cair junto.
8.3. 1 PONTO
1. Um competidor faz com que a mão, o cotovelo ou o joelho do oponente toque o chão;
2. Ambos os competidores caem no chão simultaneamente, aquele que estiver por cima
recebe 1 ponto;
3. Em caso de queda de sacrifício, o competidor que tocar o chão primeiro com
qualquer parte do corpo (exceto os pés) perde 1 ponto;
4. Um competidor obriga o adversário sair da área ao aplicar uma técnica;
5. O oponente comete uma falta;
6. O técnico do oponente recebe uma falta;
8.4. NÃO VALE PONTO
1. Quando o atacante pisa na área de proteção para executar uma técnica que projete o
oponente ao chão;
2. Ambos os competidores caem simultaneamente um ao lado do outro;
3. Ambos os competidores saem simultaneamente da área de competição;
4. Entrar técnica e acabar o tempo antes do corpo do oponente tocar o chão;
5. Abraçar/agarrar o oponente colocá-lo/carrega-lo/empurra-lo para fora da área de
competição sem o uso de técnica;
6. Ambos os competidores caem no chão, mas os árbitros são incapazes de determinar
quem caiu primeiro ou quem está por cima.
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9. FALTAS E PUNIÇÕES

Quando um competidor utilizar movimentos não autorizados pelas regras, o árbitro
determinará uma penalidade, de acordo com a gravidade da violação.
1. FALTAS LEVES (SUJEITO À ADVERTÊNCIA):
1.1. Atacar o oponente antes do comando de começar ou depois do comando de parar
dados pelo árbitro;
1.2. Durante a luta o técnico passa informações para o seu atleta, de forma interfira na
luta ou entra na área de competição;
1.3. O competidor com intenção de fugir sai da área de competição;
1.4. O competidor empurra o oponente para fora da área de competição;
1.5. O competidor para a luta ou pede tempo por causa de uma posição desvantajosa;
1.6. Agarrar as calças do oponente;
1.7. Falta de combatividade (Capítulo 6, Subcapítulo 6.6. pág. 15);
1.8. A faixa desamarra;
1.9. O calçado desamarra ou sai do pé;
1.10. O Shuai Jiao Yi sai da faixa de forma que atrapalhe o desenvolvimento da luta;
1.11. O atleta questiona ou reclama com o árbitro central durante a competição;
1.12. Não cumprir o Capítulo 4, Subcapítulos 4.1. E 4.2. regulamento.
2. FALTAS GRAVES (SUJEITO À DESCONTO DE PONTO);
2.1. O emprego de quebramento/chave de articulação, na direção contrária ao
movimento natural da articulação, para intencionalmente machucar o oponente;
2.2. O emprego de mão, ombro, cotovelo, pé, joelho ou cabeça para atingir o oponente,
ou agarrar a virilha;
2.3. A utilização da ponta do pé ou calcanhar para chutar o oponente;
2.4. Chutar ou varrer o oponente acima do meio da metade inferior da perna
(panturrilha);
2.5. Empurrar ou pressionar a cabeça, a face ou a garganta do oponente, ou agarrar o
cabelo do oponente;
2.6. O uso das duas mãos simultaneamente para segurar ou aplicar uma chave na cabeça
ou no pescoço do oponente;
2.7. Intencionalmente cair em cima do oponente depois de ter levantado e ele perdido o
controle ou pressioná-lo após uma queda;
2.8. Esfregar ou cutucar o olho do oponente;
2.9. Socar o adversário;
2.10. Projetar o oponente de cabeça diretamente no chão, com intenção de machuca-lo,
depois de levantar o oponente e de ele ter perdido o controle.
2.11 As divisões por idade são assim determinadas:
I. Mirim: até 09 anos – GRUPO A1
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II.
III.
IV.
V.
VI.

Infantil: de 10 a 13 anos – GRUPO A
Juvenil: de 14 a 17 anos – GRUPO B
Adulto: de 18 a 38 anos – GRUPO C
Máster: de 39 a 49 anos – GRUPO D
Sênior: acima de 50 anos – GRUPO E

O limite de idade é baseado no ano de nascimento do atleta, ou seja, um atleta que
tem 17 anos no dia da competição, mas completará 18 ainda no mesmo ano,
considera-se “Adulto”.
2.12 As divisões por gênero são assim determinadas:
I. Masculino;
II. Feminino
MASCULINO – Mirim, Infantil, Juvenil, Adulto, Master e Sênior:
Categoria

48 Kg

<48 Kg

Categoria

52 Kg

>48 Kg - <52

Categoria

56 Kg

>52 Kg - <56

Categoria

60 Kg

>56 Kg - <60

Categoria

65 Kg

>60 Kg - <65

Categoria

70 Kg

>65 Kg - <70

Categoria

75 Kg

>70 Kg - <75

Categoria

80 Kg

>75 Kg - <80

Categoria

85 Kg

>80 Kg - <85

Categoria

90 Kg

>85 Kg - <90

Categoria

Acima de 90 Kg

>90 Kg

Peso oficial FEMININO – Mirim, Infantil, Juvenil, Adulto, Master e Sênior::
Categoria

48 Kg

<48 Kg

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

52 Kg
56 Kg
60 Kg
65 Kg

>48 Kg - <52
>52 Kg - <56
>56 Kg - <60
>60 Kg - <65

Categoria

70 Kg

>65 Kg - <70

Categoria

75 Kg

>70 Kg - <75

Categoria

Acima de 75 Kg

>75

Obs: Para o atleta fazer a pesagem é necessário ter um atestado médico, habilitado a
participar do evento.
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SORTEIO DAS CHAVES:
Será realizado logo após o encerramento da pesagem oficial, com a presença ou não dos
técnicos ou responsáveis pelas Associações. O local da pesagem e sorteio será
determinado e divulgado posteriormente pelo organizador do evento.

ATESTADO MÉDICO
Em todos os atletas de combate deverá apresentar um atestado médico na hora da
confirmação da pesagem, que o ateste a estar apto a participar de uma competição de luta. Não
devendo este ter mais do que 6 (seis) meses até a data do evento, o mesmo passará por uma vistoria
para aprovação ou não. Em caso de reprovação do atestado o atleta estará automaticamente
desclassificado e não terão direito ao reembolso da taxa de inscrição.
Lembramos que o atleta deverá apresentar o atestado médico original, cópias de atestado não serão
aceitas.

08 de junho de 2019.

Alencastre Honorio Moura Presidente da
FBWS contato@fbws.com.br
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