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REGRAS DO MUAYTHAI AMADOR 

 

REGRA I: O RINGUE 

 

 

A.  Requerimentos: Em todas as competições, o ringue deverá estar em conformidade 

com os seguintes requerimentos: 

 

1. Tamanho: O tamanho mínimo do ringue deve ser de 4.9 m e o máximo 6.10 m dentro 

da linha das cordas. O ringue não deve estar menos que 90 cm ou mais que 1,20 m do 

solo. 

2. Plataformas e córners: A plataforma deverá ser construída de uma forma segura, 

nivelada e livre de qualquer obstrução e deve se estender pelo menos 85 cm depois 

das linhas das cordas. Devem ser colocados quatro córners os quais devem ser 

estofados ou construídos de algum material que possa prevenir qualquer tipo de lesão 

aos lutadores. Os córners devem estar dispostos da seguinte maneira: no lado 

esquerdo próximo do ringue virado para o Presidente do Júri – córner vermelho; no 

lado esquerdo distante do córner – córner branco; no lado direito distante do córner 

– córner azul; no lado direito próximo do córner – córner branco. 

3. Cobertura do piso: O piso deve ser coberto com feltro, tatami ou outro material 

aprovado que tenha a mesma qualidade de elasticidade, não menos que 1,5cm e não 

mais que 2,00cm de espessura, no qual deve ser esticada uma lona de forma segura 

sobre este piso, cobrindo inteiramente a plataforma. 

4. Cordas: deve haver três ou quatro cordas com a espessura de no mínimo 3 cm e no 

máximo 5 cm, amarradas de forma segura nos córners e dispostas num espaçamento 

de 40 cm, 80 cm e 130 cm de altura respectivamente. No caso de quatro cordas, devem 

estar dispostas em 40 cm, 70 cm, 100 cm e 130 cm de altura respectivamente. As 

cordas devem estar cobertas com um material macio.  

As cordas devem estar unidas em cada lado, com intervalos iguais, por dois pedaços 

de lona semelhantes de 3 a 4 cm de largura. Os pedaços não devem ficar pendurados 

ao longo das cordas. 
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5. Escadas: O ringue deve ser provido de três escadas. Duas escadas em córners opostos 

para serem usadas pelos lutadores e segundo, - e uma escada no córner neutro para 

ser usada pelos árbitros e médicos. 

6. Sacos plásticos: No lado de fora do ringue, nos dois córners neutros, uma pequena 

sacola plástica deve ser fixada na qual o árbitro possa descartar algodões ou curativos, 

usados por ele durante cuidados prestados como: estancamento de pequenos 

sangramentos. 

 

B.  Ringues Adicionais: Dois ringues devem ser usados em campeonatos importantes. 

 

 

REGRA II: LUVAS 

 

 

A.  Luvas autorizadas. Os lutadores devem usar luvas as quais foram disponibilizadas 

pelos organizadores da competição, e as quais devem ter sido aprovadas pelo Comitê de 

Arbitragem da IFMA. Os lutadores “não estão” autorizados a usar suas próprias luvas. 

 

B.  Especificações. As luvas devem pesar 10 onças (284 gramas) sendo que a porção de 

couro não deve pesar mais que a metade do peso total do peso e o estofamento não menos 

que a metade do peso total. O estofamento das luvas não deve estar descolado ou quebrado. 

Os laços devem estar apertados no lado de fora do pulso das luvas. Somente luvas limpas e 

em condições de uso devem ser usadas. 

 

C.  Procedimento para o controle de luvas da IFMA. A IFMA continuará a estabelecer 

especificações para os fabricantes de luvas de boxe para competições da IFMA. Os fabricantes 

que desejam obter a aprovação para suas luvas de 10 onças devem submeter um exemplar 

para inspeção pela IFMA, e a aprovação final do Comitê Executivo da IFMA. Depois da 

aprovação final, os fabricantes obterão da IFMA um selo oficial ou uma etiqueta que deve ser 

colocada em cada luva a ser usada em competições amadoras. 
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 O responsável da IFMA em cada competição deve aprovar as luvas para aquela 

competição. A IFMA aprova para Campeonatos IFMA, o escritório Continental para 

competições continentais e a Confederação Nacional para todos os campeonatos sobre o seu 

controle. A menos que o responsável pela organização da IFMA designe um fabricante 

específico, o organizador normalmente pode usar qualquer luva de boxe aprovada pela IFMA 

que estiver disponível. Todos os lutadores durante uma competição devem usar exatamente 

o mesmo exemplar de luvas. 

 

D. Supervisão das luvas IFMA. Todas as luvas e bandagens devem estar sobre 

supervisão de dois técnicos oficiais reconhecidos e designados com o propósito de 

verificar se todas as regras foram cuidadosamente observadas. Eles irão delegar 

deveres de segurança para assegurar que todas as regras estão sendo observadas 

até os lutadores entrarem no ringue. 

 

 

REGRA III: BANDAGENS 

 

 

A . Especificações:  Uma bandagem cirúrgica suave de 2,5 m de comprimento e que sua 

largura não exceda 5 cm, ou uma bandagem “velpeau” de 2,5 m de comprimento e que não 

exceda estes limites, deve ser usadas em cada mão. Nenhum outro tipo de bandagem deve 

ser usado. O uso de qualquer tipo de fita ou adesivo, como bandagem, é estritamente 

proibido, mas um simples pedaço de adesivo de 7,5 cm de comprimento e 2,5 cm de largura 

pode ser usado para parte superior dos pulsos para segurar as bandagens. 

 

B.  Competições Continentais e Campeonatos Mundiais. As bandagens a serem usadas 

em Competições Continentais e Campeonatos Mundiais, devem ser providenciadas pelo país 

que está organizando o evento. Em cada luta o competidor deverá usar uma bandagem nova 

provida para ele pelos oficiais nos vestiários, imediatamente antes da luta. 
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REGRA IV: VESTIMENTAS 

 

 

A.  Vestimentas autorizadas. Os lutadores devem estar vestidos de acordo com os 

seguintes itens: 

 

1. Roupas. O lutador deve usar calções de Muaythai (Vermelho ou Azul de acordo com o 

seu córner) com a palavra escrita “Muaythai”. Deve usar uma camiseta ou regata da 

mesma cor de seu calção. Atletas femininas deverão utilizar top ou camiseta regata da 

conforme desenho no Apêndice A, no final do Manual. 

2. Mongkon e Prajied. O atleta deve usar obrigatoriamente em sua cabeça, o Mongkon, 

para realizar o Wai Kru Ram Muay antes do início da luta. Um Prajied deve ser usado 

ao redor do bíceps, juntamente com um Krueng que é um amuleto e deve estar 

devidamente limpo, coberto e bem fixado juntamente ao Prajied. (Ver apêndice A, no 

final do Manual). 

3. Protetor Bucal. O protetor bucal é de uso obrigatório e deve ser de fácil adaptação, 

sem nenhuma das partes aparecerem para fora da boca do lutador. Em Campeonatos 

Internacionais, o protetor bucal deve estar disponível pela organização do país 

anfitrião para qualquer um dos participantes que não tiver seu próprio protetor, 

mediante o pagamento feito pelo lutador ou pela sua equipe. É proibido que o lutador 

remova intencionalmente o protetor bucal durante a luta; se isto acontecer, ele deverá 

ser advertido ou desclassificado. Se o lutador tiver o seu protetor bucal retirado 

(devido a um golpe) o árbitro deverá levar o lutador até o seu córner, lavar o protetor 

bucal e adaptá-lo novamente em sua posição. Enquanto isto é feito, o técnico não 

deverá conversar com o seu lutador. 

4. Protetor Genital (coquilhas). A coquilha deverá ser usada obrigatoriamente para 

atletas masculinos e femininos. As coquilhas são de uso individual e cada lutador 

deverá ter uma própria por razões de higiene. (Ver Apêndice B). Caso a coquilha do 

atleta não passe na inspeção antes da luta, o atleta deverá usar uma providenciada 

pelo organizador da competição. 

5. Protetor de Cabeça. O protetor de cabeça é um equipamento individual do lutador e 

deve ser ajustado para o mesmo. O seu uso é obrigatório. Deverá estar em 
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conformidade com as especificações da IFMA. Os lutadores entram no ringue sem seus 

protetores de cabeça. Apenas após terem sido apresentados ao público, e terem 

realizado o Wai Kru Ram Muay, os mesmo estarão autorizados a colocar seus 

protetores de cabeça. O protetor de cabeça deverá ser retirado imediatamente após 

o término da luta e antes da decisão ser anunciada. 

6. Caneleiras e Cotoveleiras. O uso destes equipamentos sempre será obrigatório no 

Muaythai Amador. Deverá ser conforme as especificações da IFMA. É de 

responsabilidade do Comitê de Organização providenciar caneleiras e cotoveleiras, 

para os lutadores. 

7. Protetor de peito. O uso de protetor de peito é obrigatório em todas as competições 

juniores. Ele deverá ser conforme as especificações IFMA e é de responsabilidade do 

comitê organizador providenciar protetor peitoral para cada um dos atletas. Para a 

Categoria Elite, o protetor de peito não é requerido. 

8. Protetor de peito feminino. O uso de protetor de peito é obrigatório para todas as 

atletas femininas. Para seguir as regras de higiene, cada atleta deverá ter seu próprio 

protetor de peito. Se o protetor de peito não for aprovado na inspeção antes da luta, 

a atleta deverá usar um fornecido pelo organizador do evento. (Ver Apêndice C) 

9. Véu e proteção corpo. Conforme reunião do Comitê de arbitragem juntamente com o 

Comitê executivo IFMA, foi decidido que por razões religiosas e cultural, as atletas 

poderão usar uma roupa branca (calça justa e camiseta manga longa justa para cobrir 

o corpo), que cobre os braços até o pulso e as pernas até o tornozelo. Na cabeça será 

permitido o uso de um hijab branco. O uso desta proteção tem que ser seguido 

rigidamente conforme a especificações da IFMA. (Ver Apêndice D) 

 

B. Objetos proibidos. Nenhum outro objeto pode ser usado durante a competição. É 

proibido o uso de óleo, vaselina ou qualquer outro produto suscetível e prejudicial ao 

adversário. Uma quantidade razoável de vaselina será permitida a aplicação no rosto, com o 

objetivo de reduzir os riscos de cortes. 

 O lutador deverá obrigatoriamente estar barbeado. Barbas não são permitidas; um 

bigode fino é permitido – contanto que não exceda a largura do lábio superior. 

 Não é permitido o uso de piercing bucal, ou em qualquer parte do corpo, assim como 

não é permitido que o lutador esteja usando alargador auricular. 
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C. Infrações de vestimentas. Um árbitro deverá desclassificar da competição qualquer 

lutador que não usar protetor de cabeça, coquilha, mongkon, cotoveleiras, protetor de peito 

feminino, protetor bucal, ou se o mesmo não estiver limpo e propriamente vestido. No caso 

de um lutador ter suas luvas ou vestimentas deterioradas durante a luta, o árbitro deverá 

parar a luta e solucionar o problema. 

 

 

REGRA V: EQUIPAMENTOS DO RINGUE 

 

 

A . Requerimento. Os seguintes equipamentos de ringue deverão estar disponíveis: 

 

1. Duas bandejas rasas  

2. Quatro cadeiras. Duas para os técnicos do corner azul e duas para os técnicos do corner 

vermelho. Essas cadeiras não são usadas para os lutadores. 

3. Dois cuspidores. Um cuspidor em cada córner (vermelho e azul), para que durante o 

intervalo do round, o lutador possa fazer bochechos com água, sem sujar o chão do 

ringue. (Obs.: não será permitido nas laterais do ringue – plataforma, nenhum tipo de 

garrafa ou spray; os mesmos deverão estar de posse dos segundos). 

4. Mesas e cadeiras para os técnicos oficiais (Árbitros e juízes). 

5. Gongo com martelo, ou sino. 

6. Um (preferencialmente dois) cronômetros. 

7. Cartões de pontuação para os juízes, conforme os padrões designados pela IFMA. Em 

caso de ponto eletrônico não será necessário. 

8. Um microfone. Um conectado ao sistema de alto-falantes para o locutor. 

9. Uma maca. 
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REGRA VI: EXAME MÉDICO, PESAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE PESO PARA 

COMPETIÇÕES. 

 

 

A. Exame Médico. 

 

1. No horário determinado para a pesagem, o atleta deverá passar obrigatoriamente 

antes da pesagem pelo exame médico, organizado pelo comitê organizador. 

Aconselhamos o exame médico ser realizado em um horário mais cedo da pesagem. 

2. Durante o exame médico, o atleta deverá apresentar o “Boxer´s Book”, para que o 

médico passa registrar seu exame e encaminhá-lo para a pesagem. 

3. Os atletas que participam das competições internacionais IFMA devem preencher 

obrigatoriamente o Formulário médico, que deverá ser carimbado e assinado por um 

médico responsável com registro em medicina. 

Este formulário deverá ser apresentado juntamente com o boxer´s book no dia do 

exame médico. Todos atletas deverão apresentar os exames de laboratório 

obrigatórios para a participação do campeonato (HIV, Hepatite B e C). Esses exames 

devem ter sido realizados pelo menos 6 meses antes da competição. Caso ao atleta 

não apresente no exame médico o formulário e os exames médicos, o mesmo será 

desclassificado, não sendo permitido lutar. 

Link para o download:  

http://www.ifmamuaythai.org/wp-content/uploads/2016/07/IFMA-MEDICAL-FORM.pdf 

 

4. Atletas femininas: Será exigido que cada uma das participantes femininas apresente 

uma declaração de Não Grávida, juntamente com o formulário médico e os exames 

laboratoriais obrigatórios. 

 

 

B. Classificação e Peso 

Ver tabela no final do Manual 

*** Para haver Cerimônia de Premiação, com a entrega de medalhas, deverá haver pelo 

menos três atletas na chave correspondente, 

 

http://www.ifmamuaythai.org/wp-content/uploads/2016/07/IFMA-MEDICAL-FORM.pdf
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C. Pesagem 

 

1. Campeonatos Mundiais, Campeonatos Continentais, Campeonatos Internacionais e 

Competições. Regulamentos referentes a pesagem: 

 

a) Os lutadores de todos os pesos devem estar prontos para a pesagem na 

primeira manhã da competição, na hora marcada entre 8 e 10 da manhã. Nos dias 

subsequentes da competição apenas aqueles que têm suas chaves para lutar 

devem apresentar-se no mesmo horário entre 8 e 9 da manhã. Será permitido que 

os atletas que não lutam naquele dia, não compareçam na pesagem se for de 

acordo com o Comitê organizador local. As lutas não deverão começar antes de 3 

horas após o término da pesagem, ou se houver a necessidade, o Comitê 

Organizador ou outra autoridade IFMA deverá primeiramente consultar a 

Comissão Médica, se isto não prejudicará o lutador deixando o mesmo em uma 

situação suscetível para o começo da competição. 

 

b) A pesagem deverá ser feita pelos técnicos oficiais (árbitros e juízes) autorizados 

da IFMA. Um representante de cada equipe deverá estar presente durante a 

pesagem, mas o mesmo não poderá interferir. 

 

c) O peso registrado na pesagem oficial do primeiro dia decide a categoria de peso 

do lutador durante toda a competição, mas será requerida a pesagem do lutador 

a cada dia da luta, para assegurar que seu peso atual não exceda o peso máximo 

em seu peso classificatório. O lutador apenas pode lutar no peso em que está 

qualificado oficialmente na pesagem. 

 

d) Será permitida a apresentação do lutador apenas uma vez na pesagem oficial. 

O peso registrado no dia da apresentação é definitivo. É permitido, entretanto, que 

o técnico de uma equipe troque seu atleta de categoria, para um peso maior ou 

menor de seu peso original, caso sua equipe tenha um lugar vago neste peso e a 

pesagem não tenha sido encerrada. Em competições em que reservas são 
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permitidos, o técnico pode substituir um lutador por outro, a qualquer hora antes 

do fechamento da pesagem e do exame médico. 

 

e) O peso é aquele que é mostrado na balança. O atleta masculino deverá estar 

de roupa intima e a atleta feminina de roupa intina e um sutiã. O peso deverá ser 

em escala métrica. Balanças eletrônicas, não são recomendadas para a pesagem. 

 

 

 

REGRA VII: CHAVES E BYES 

 

 

A. As chaves.  As chaves serão feitas após o exame médico e a pesagem. As chaves devem 

ser realizadas na presença de representantes oficiais das equipes, e devem garantir, sempre 

que possível que nenhum competidor lute duas vezes na competição enquanto os demais 

competidores tenham efetuado apenas uma luta ou não tenham lutador. Em situações 

especiais o Comitê de Arbitragem tem o direito de não utilizar esta Regra. A chave deverá 

proceder a primeira com os lutadores que irão lutar a primeira série e então para os byes. 

Entretanto, nenhum dos lutadores pode ser condecorado com medalha de campeão sem ter 

lutado. 

 

B. Byes. Em competições que existem mais do que quatro competidores, um número 

suficiente de byes deverá ser colocado nas primeiras séries para reduzir o número de 

competidores da segunda série para 4, 8, 16 ou 32. Os competidores que estão na chave de 

um bye na primeira série deverão ser os primeiros a lutar na segunda série. Se existir  um 

número ímpar de byes, o lutador que ficou na última bye competirá na segunda série contra 

o ganhador da primeira série. Onde o número de byes é o mesmo, os lutadores das chaves 

byes deverão lutar na segunda série na ordem em que eles estão na chave. Nenhuma  medalha 

deverá ser concedida a um lutador sem que o mesmo tenha lutado pelo menos uma vez. 

 

C. Ordem para o programa. Em Campeonatos Mundiais, a ordem do programa deve ser 

preparada de uma forma possível em ordem de pesos de modo que comece pela série dos 
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pesos mais leves até a série dos pesos mais pesados, passando para a próxima série na mesma 

sequência do mais leve ao mais pesado e assim por diante. 

 

 Na organização da programação diária, fica a critério do anfitrião, contanto que isto 

não interfira na questão das chaves. 

 

 

REGRA VIII: ROUNDS 

 

 

A. Wai Kru Ram Muay. Antes do primeiro round, todo o lutador deve realizar o ritual 

tradicional Tailandês de homenagem, chamado Wai Kru Ram Muay. Não é permitida a 

execução de outra forma de ritual de artes marciais que não são usuais na arte do Muaythai. 

O ritual será acompanhado por uma música Tailandesa tradicional, que é tocada com 

instrumentos de Java, Címbalos, Pipes e tambores. Durante a realização do Wai Kru Ram Muay 

o lutador deverá estar usando mongkon na cabeça e Prajied em seu bíceps esquerdo. 

 

B. Rounds em Campeonatos. Campeonato Mundial, Continental, Copas e Campeonatos 

realizados pelas entidades representantes IFMA, deverá ser seguido o seguinte: 

Categoria Elite: Atletas masculinos e femininos, 3 rounds, 3 minutos e 1 minuto de descanso; 

Categoria Competitiva: Atletas masculinos e femininos, 3 rounds, 3 minutos e 1 minuto de 

descanso; 

Categoria Juniores:    14-15, 16-17 anos – 3 rounds, 2 minutos e 1 minuto de descanso. 

   12-13 anos – 3 rounds, 1 minuto e 30 segundos e 1 minuto de descanso. 

   10-11 anos – 3 rounds, 1 minuto e 1 minuto de descanso. 

 

Quando parar a luta para precações, advertências, contagem, ajuste de equipamento ou 

vestimenta, este tempo não será incluído no round. Nenhum round adicional é permitido. 
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REGRA IX: OS SEGUNDOS (Técnicos) 

 

 

A. Regra. Cada lutador tem o direito a dois técnicos, que serão regidos pelas seguintes 

regras: 

 

1. Apenas os dois técnicos poderão subir na borda do ringue e apenas um pode entrar no 

ringue. 

 

2. Durante a luta, nenhum dos técnicos poderá permanecer na plataforma do ringue. 

Antes de começar o round, eles deverão remover da plataforma do ringue, assentos, 

toalhas, baldes e garrafas de água. 

 

3. Os técnicos, enquanto auxiliando no córner, deverão estar providos de toalha e 

esponja para o lutador. O técnico pode entregar a luta, e pode, quando ele considerar 

que seu lutador está em dificuldade, lançar a esponja ou a toalha no ringue, exceto 

quando o árbitro esteja realizando uma contagem. 

 

4. O Presidente da Comissão de Árbitros e Juízes deverá organizar em cada evento uma 

reunião com os árbitros e juízes e com os técnicos que irão trabalhar durante o evento, 

enfatizando as regras da IFMA que deverão ser seguidas, e advertindo que os lutadores 

que violarem estas Regras irão perder não apenas pontos, mas podem ser 

desclassificados do evento dependendo o tipo da infração cometida. 

 

5. Nenhum mal conselho, assistência ou encorajamento deve ser dado ao lutador por seus 

segundos (técnicos) durante o progresso dos rounds. Se um segundo infringe as regras, 

ele pode ser advertido ou expulso. O lutador também deverá ser avisado, advertido ou 

desclassificado pelo árbitro por ofensas cometidas pelos seus segundos. 

 

Qualquer segundo ou oficial encorajando ou incitando espectadores com palavras ou 

sinais para aconselhar ou encorajar um lutador durante o progresso de um round com 

ofensas, n. Caso isto ocorra durante o evento, o segundo será removido pelo árbitro 
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do córner, e o mesmo não participará em nenhuma outra sessão da competição. Uma 

vez que um segundo é retirado do córner por um árbitro, ele deverá deixar o ambiente 

de luta pelo restante da sessão.  

 

B. Traje dos Segundos. Os segundos deverão estar vestidos apropriadamente. Não será 

permitido o uso de calções, saias ou roupas inapropriadas. É recomendado o uso de uniforme 

da seleção a qual ele está representando. 

 

 

REGRA X: ÁRBITROS E JUÍZES 

 

 

A. Árbitros. Em Campeonatos Mundiais, Copas Mundiais, Campeonatos Continentais ou 

Campeonatos, deverão ser controlados por um árbitro aprovado pela IFMA que deverá 

oficializar o ringue, mas não deverá fazer marcação em cartões de pontuação. 

 

B. Juízes. Cada luta deverá ser marcada por cinco juízes da IFMA que deverão estar 

sentados separadamente do público e nas adjacências imediatas do ringue. Dois juízes 

deverão estar sentados no mesmo lado do ringue em uma distância suficiente um entre o 

outro, e cada um dos outros três juízes deverão estar sentados no centro de cada um dos três 

lados do ringue. Quando o número de oficiais for insuficiente, três ao invés de cinco juízes 

serão usados, mas isto não será aplicado em competições de Copas Mundiais, Campeonatos 

Mundiais ou Campeonatos Continentais. (Ver Apêndice E) 

 

D. Neutralidade. A fim de assegurar a neutralidade, os nomes dos árbitros e dos cinco 

juízes de cada luta, deverá ser selecionado pela Comissão de Arbitragem de acordo com as 

seguintes diretrizes: 

 

1. Cada oficial deverá ser um árbitro ou juiz aprovado pela IFMA; 

 

2. Cada oficial deverá ser de diferentes países ou associações entre si e entre os lutadores 

do evento; 
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3. Cada oficial não deve ser residente ou nacionalizado em qualquer país, estado, cidade, 

colônia da mesma procedência de um lutador integrante da luta; 

 

4. Na eventual troca de um país de qualquer oficial, tal oficial não deverá oficiar em 

qualquer disputa na qual um lutador de seu país de origem faça parte, ou um árbitro 

ou juiz daquele país que estiver atuando. 

 

5. Não deverá haver dois oficiais de uma mesma localidade participando da mesma luta. 

 

6. Os árbitros e juízes para as finais deverão ser aprovados pelo Comitê de Arbitragem 

como um todo ou por uma pessoa autorizada da IFMA. 

 

7. No caso de se fazer impossível para o Comitê de Arbitragem o item 5, eles deverão 

resolver a dificuldade garantindo na medida do possível a neutralidade e 

imparcialidade dos oficiais nomeados, e deverão informar o assunto assim que 

possível e conveniente ao Comitê Executivo. 

 

E. Conflitos de Interesses. Pessoas atuando como árbitros ou juízes em uma luta ou em 

uma série de lutas, em nenhum momento deverão atuar como líderes de equipe, treinador, 

ou segundo de qualquer lutador ou equipe de lutares que estejam fazendo parte da luta ou 

série de lutas ou atuar em qualquer competição em que um lutador de sua nacionalidade 

esteja fazendo parte. 

 

F.  Ação Disciplinar. O Comitê de Arbitragem, ou seu representante devidamente 

autorizado, pode sobre a recomendação do Diretor de Arbitragem, dispensar 

(temporariamente ou permanentemente), o serviço de qualquer árbitro que, em sua opinião, 

não usou eficientemente as Regras da IFMA. Também poderá ser dispensado o juiz que não 

estiver marcando as lutas de forma correta e satisfatória. 

 

G.  Substituindo o árbitro durante a luta. Se um árbitro é incapacitado durante o decorrer 

da luta, o cronometrista deverá soar o gongo da luta e um árbitro reserva deverá ser instruído 

para controlar a luta e ordenar que a mesma recomece. 
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H.  Obrigações de atendimento. A associação a qual o árbitro ou juiz selecionado pelo 

Comitê de Arbitragem é um membro, deverá estar sobre a obrigação de enviá-los aos 

Campeonatos, para exercer as funções as quais ele foi selecionado; a menos que esta pessoa 

por razões pessoais recuse tal convite. A responsabilidade pelo atendimento deste oficial é de 

sua associação, a qual deverá providenciar seu transporte, alimentação e diária referente aos 

dias trabalhados. 

 

 

REGRA XI: LISTA INTERNACIONAL DE ÁRBITROS E JUÍZES 

 

 

A . Árbitro / Juiz Internacional e Juiz Internacional. O título de “árbitro/juiz internacional” 

ou “juiz internacional” deverá ser o título mais alto para árbitro/juiz de Muaythai Amador. A 

pessoa admitida na Lista Internacional deverá receber um Diploma da Organização com este 

título. A pessoa certificada receberá uma carteira da IFMA, correspondente ao seu título e um 

crachá de identificação. 

 

B. Regras e Regulamentos para qualificação como árbitro/juiz de Muaythai estipulados 

pelo Comitê de Arbitragem da IFMA. 

 

C. Árbitro e / ou Juiz Honorário. O Comitê de Arbitragem, pode dar em vida o título 

“Honorário de Árbitro e/ou Juiz de Muaythai Amador” para oficiais internacionais que tenham 

se aposentado e que apresentem requisitos e qualificações altamente satisfatórios. 

 

 

REGRA XII: O JÚRI 

 

 

A. Nomeação. Durante os Campeonatos Mundiais ou Copas Mundiais, o Comitê 

Executivo deverá nomear um Júri. Nos Campeonatos Continentais, o júri deverá ser nomeado 

pelo Comitê Executivo da Associação Continental, em caso de não haver Associação 

Continental, deverá ser nomeado pelo escritório concernente. Em cada luta (que não seja 
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final) o júri deverá consistir não menos que três pessoas, e não mais do que cinco pessoas, 

incluindo o Diretor de Arbitragem, e dois membros do Comitê de Arbitragem, ou juízes da 

Lista Internacional de árbitros e juízes. Nenhum outro membro do júri deverá sentar-se a outra 

mesa durante uma luta. 

 

B.  Deveres. 

 

1. Sempre que o sistema eletrônico não estiver em uso, cada juiz que estiver atuando, 

deverá registrar no cartão de pontuação referente da luta, assinar e esses cartões 

serão avaliados por comparação com os demais juízes que estiverem atuando na luta 

em questão. 

 

2. O Presidente do Júri ou júri atuante deverá checar o cartão de pontuação dos cinco 

juízes, para assegurar que: (a) os pontos foram totalizados de forma correta; (b) os 

nomes dos lutadores estão corretos; (c) um ganhador foi nomeado; (d) que os cartões 

de pontuação estão assinados, isto é, o júri tem que checar a decisão que foi dada nos 

cartões. 

 
3. O Presidente do Júri ou júri atuante, deverá informar ao locutor o nome do lutador 

vencedor ou que for vencedor por maioridade de pontos na somatória dos cartões de 

pontuação. 

 

4. Os membros atuantes do júri deverão encontrar-se na manhã seguinte para fazer uma 

avaliação oficial da atuação dos árbitros e juízes do dia anterior, e farão 

recomendações ao Comitê de Arbitragem no que diz respeito a qualquer árbitro ou 

juiz que eles considerarem não estar executando o padrão necessário no dia 

precedente. Eles devem exigir a presença de qualquer árbitro ou juiz que eles desejam 

entrevistar a respeito de sua atuação no dia anterior. 

 

5. Os membros do júri devem informar ao Comitê Executivo da IFMA por escrito, sobre 

qualquer árbitro ou juiz que, em sua opinião, não faz cumprir de forma eficaz as Regras 

da IFMA e qualquer juiz cujo cartão de pontuação seja contestado como insatisfatório. 
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6. Os membros do júri deverão submeter ao Comitê Executivo da IFMA ou ao escritório 

regional concernente, qualquer alteração sobre o painel de árbitros e juízes que 

considerarem necessários. 

 

7. Os membros do júri deverão levar ao conhecimento do Comitê Executivo qualquer 

árbitro ou juiz do painel Internacional que, sendo nomeados presente nos 

Campeonatos Mundiais ou Campeonatos Continentais, faltou por estar indisponível 

para exercer suas funções, sem previamente ter notificado ao secretário geral de sua 

ausência, e dando, portanto, justificativas para tal conhecimento. 

 

8. Se um funcionário (árbitro/juiz) estiver ausente para a luta, o júri pode nomear da lista 

de oficiais aprovados, um membro adequado para substituir o membro ausente, 

reportando esta mudança ao Comitê Executivo ou escritório regional concernente a 

respeito da mudança realizada assim que possível. 

 

9. Se houver circunstância que impossibilite as condições corretas de uma luta, e o 

árbitro não tomar as medidas necessárias concernentes a tal situação, o júri pode 

ordenar cessar a competição até que a mesma seja satisfatoriamente retomada. 

 

10. O júri, também pode tomar medida imediatas que julgarem necessárias para lidar com 

as circunstâncias que estão minando contra uma conduta própria na competição, em  

qualquer luta. 

 

11. O júri atuante irá consultar o Comitê de Arbitragem no que diz respeito a qualquer 

decisão ou recomendações que eles tenham que tomar. 

 

12. O júri tem o direito de recomendar ao Comitê Executivo um lutador culpado de uma 

ofensa que é contrária ao espírito esportista, para que o Comitê possa declará-lo não 

apto para competições por um período específico de tempo. O Comitê Executivo pode 

retirar a medalha ou prêmio que já tenha adquirido durante a competição. 
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C. Anulando o árbitro e/ou juiz. A decisão de um árbitro e/ou juiz pode ser anulada pelo 

júri nas seguintes ocasiões: 

 

1. Quando o árbitro deu uma decisão a qual é claramente contra os Artigos e Regras da 

IFMA (Quando considerado um incidente, o júri pode usar fita de vídeo, DVD, filmes, 

etc.) 

 

2. Quando for óbvio que os juízes cometerão um grave engano em seus cartões de 

pontuação o qual o veredicto do resultado está errado. 

 

D. Protestos. Um protesto pode ser apresentado por um técnico de uma equipe até 30 

minutos depois de anunciada a decisão. O protesto deverá ser feito por escrito e entregue em 

mãos ao Presidente do Júri, mediante pagamento de uma taxa de 500 dólares (câmbio do dia) 

em espécie. Se o júri aprovar a revisão do protesto, as medidas necessárias devem ser 

tomadas para resolver o assunto. Se o processo for mantido, será devolvido o pagamento com 

a dedução de 100 dólares (câmbio do dia) para a administração de arbitragem.  

 

E. Conflito de Interesse. Membros do júri oficiando em Campeonatos Mundiais, Copas 

Mundiais e Competições Continentais, não deverão oficiar como árbitros e juízes. 

 

F. Neutralidade. Os membros do júri em Campeonatos Internacionais de Muaythai 

deverão ser de países diferentes. 

 

 

REGRA XIII: ÁRBITROS 

 

 

A. Principal Preocupação. O cuidado do lutador é a principal preocupação do árbitro. 

 

B. Deveres. O árbitro deverá oficiar no ringue. Ele deverá estar vestido de camisa social 

azul clara, com a insígnia da CBMTT – Confederação Brasileira de Muaythai Tradicional – calça 

social preta ou azul escuro e sapatos pretos sem cadarços, e sem salto, gravata tipo borboleta, 
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sendo que em países de clima tropical pode ser dispensado o uso da gravata em acordo com 

o Diretor de Arbitragem e o Comitê de Arbitragem. O árbitro deverá usar luvas descartáveis 

de procedimento quando estiver oficiando e deve efetuar a troca das luvas em cada novo 

combate ou quando for necessário. O árbitro deverá: 

 

1. Observar se as regras da luta estão sendo cumpridas. 

2. Manter o controle da luta em todos os estágios. 

3. Prevenir que um lutador fraco receba golpes excessivos e desnecessários. 

4. Checar as luvas e vestimentas dos lutadores. 

5. O árbitro deverá usar três palavras de comando: 

a. “Yoot” (“Stop”) quando ordenar os lutadores a parar de lutar; 

b. “Chok” (“Fight”) quando ordenar que eles continuem a lutar 

c. “Yak” (“Break”) quando o lutador deverá parar a luta, dar um passo atrás e 

recomeçar a lutar. 

6. Ele deve indicar a um lutador com sinais explicativos adequados ou por gestos, qualquer 

infração das regras. 

7. No final da luta, o árbitro deverá coletar e checar os cartões de pontuação dos juízes que 

atuaram nesta sessão, e após deverá entregar os cartões ao presidente do Júri ou júri 

atuante da sessão. 

8. O árbitro não deverá indicar o ganhador, levantando a mão do lutador ou de qualquer 

outra maneira, até o anúncio ter sido realizado pelo locutor. Quando for anunciado o 

vencedor da luta, o árbitro deverá levantar a mão do lutador vencedor. 

9. Quando o árbitro tiver desclassificado um lutador ou parado a luta, ele primeiramente 

deverá informar ao Presidente do Júri qual o lutador que será desclassificado ou a razão 

pela qual ele parou a luta, para permitir que o presidente instrua de forma correta o 

locutor que fará a conhecer do público a decisão correta que foi tomada. 

 

C. Poderes do Árbitro. O árbitro é habilitado a: 

 

1. Terminar uma luta em qualquer estágio se ele considerar necessário. 

2. Terminar uma luta em qualquer estágio se um dos lutadores tiver recebido um 

golpe no qual o árbitro decidir que ele não tem condições de prosseguir a luta. 
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3. Terminar uma luta em qualquer estágio se ele considerar que os lutadores não 

estão levando a luta a sério. Neste caso ele poderá desclassificar um ou ambos os 

competidores. 

4. Advertir um lutador ou parar a luta durante um combate e advertir com punição 

um lutador contra faltas ou por qualquer outra razão ou interesse de um jogo justo, 

ou para assegurar a observância das Regras. 

5. Desclassificar um lutador que não cumpriu ordens imediatas, ou que se comportou 

de forma agressiva ou ofensiva em qualquer tempo. 

6. Desclassificar um técnico que infringiu as Regras, ou até mesmo o lutador se o 

técnico não cumprir com as ordens do árbitro. 

7. Com ou sem advertência prévia, desclassificar um competidor por cometer uma 

falta. 

8. No evento de um “Knock-down”, suspender a contagem, se o adversário não se 

retirar para córner neutro ou se o mesmo tardar ao fazer isto. 

9. Decidir ou tomar decisões em qualquer circunstância do combate no qual não é 

concernente pelas Regras. 

 

D. Avisos. Um árbitro pode avisar um lutador. Um aviso é uma forma de admoestação do 

árbitro para um lutador para prevenir prática indesejável desde as menos sérias das regras. 

Para fazer isto ele não precisa necessariamente para um combate, mas pode parar em um 

momento mais oportuno durante o round e admoestar o lutador sobre a infração de uma 

Regra. O aviso deverá ser feito de forma clara de maneira que o atleta entenda a razão e o 

propósito da admoestação.  

 

E. Advertências. Se um lutador infringiu as Regras, mas não merece desclassificação para 

tal, o árbitro deverá parar o combate e deverá advertir o ofensor. Com uma advertência 

preliminar, o árbitro deverá ordenar os lutadores a parar. A advertência deverá ser dada de 

forma clara de modo que o lutador entenda a razão e o propósito pelo qual está sendo 

advertido. O árbitro deverá sinalizar com sua mão para cada um dos juízes que uma 

advertência especial foi realizada e deverá indicar claramente a eles o lutador que está sendo 

advertido, para que os juízes possam descontar 1 pondo do ofensor. Depois de ter advertido, 
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o árbitro deverá ordenar que os lutadores “Chok”. Se um lutador for advertido três vezes em 

um combate, ele deverá ser desclassificado. 

 

F. Considerações Médicas. Um árbitro, antes de oficiar em um Campeonato regido pelas 

regras da IFMA, deverá submeter-se a um exame médico, para avaliação de sua aptidão física 

para a realização de suas funções no ringue. Sua visão deverá ser de pelo menos seis grais em 

cada olho. Não é permitido o uso de óculos durante um combate, mas lentes de contado são 

permitidas. Será obrigatório ao árbitro participar da reunião antes de cada campeonato, 

reunião organizada pelo Comitê de Arbitragem. 

 

 

REGRA XIV: JUÍZES 

 

 

A.  Vestimentas. Os juízes deverão estar vestidos da mesma forma como os árbitros. 

Jaquetas apropriadas quando autorizadas, e óculos poderão ser usados quando necessário. 

 

B. Deveres. 

 

1. Cada juiz deverá independentemente julgar os méritos dos dois lutadores e deverá 

decidir o vencedor de acordo com as Regras. 

2. Ele não deverá conversar com qualquer lutador, nem com nenhum outro juiz, 

exceto o árbitro durante a luta, mas pode, se necessário, no final do round, levar 

ao conhecimento do árbitro qualquer incidente do qual ele (o árbitro) não tenha 

notificado ou visto, como faltas cometidas pelos segundos, cordas frouxas, etc. 

3. O número de pontos concedidos a cada competidor deverá ser anotado pelo juiz 

em seu cartão de pontuação imediatamente após o término de cada round. 

4. Depois do final da luta, o juiz deverá totalizar os pontos, nomear um vencedor e 

assinar o cartão de pontuação e seu veredicto será de conhecimento do público. 

5. Ele não deverá deixar seu assento até que o veredicto tenha sido anunciado ao 

público. 
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REGRA XV: CRONOMETRISTA E LOCUTOR 

 

 

A. Deveres do Cronometrista. 

 

1. O principal dever do Cronometrista é regular o número e duração dos rounds, e o 

intervalo entre rounds. O intervalo entre os rounds deverá ser de um minuto 

completo. 

2. Ele deverá iniciar e terminar cada round tocando o gongo ou sino. 

3. Indicar ou dar um sinal de cinco segundo para os segundos saírem do ringue, antes 

do começo de cada round. 

4. Ele deverá parar o tempo temporariamente em casa pausa ou quando instruído a 

fazê-lo pelo árbitro. 

5. Ele deverá regular todos os períodos de tempo e contá-los com um cronômetro ou 

relógio. 

6. Em cada “Knock-down” ele deverá sinalizar com sua mão os segundos enquanto o 

árbitro estiver contando. 

7. Se, no final do round, um lutador está “down” e o árbitro está em curso da 

contagem, e o gongo indicar o final do round de dois minutos, não soará o gongo. 

O gongo soará apenas quando o árbitro der o comando “Chok” indicando a 

continuação da luta. Entretanto, isto não será aplicado no último round das FINAIS 

de um Campeonato Mundial, Copa Mundial ou Campeonatos Internacional. 

 

B. Deveres do Locutor. 

 

1. Anunciar o nome, clube ou país, peso, córner, dos dois lutadores ao público sempre 

que eles aparecerem no ringue. 

2. Cinco segundos antes do começo de cada round, deverá ser anunciado pelo locutor 

para que os segundos deixem o ringue. “Segundos fora”. 

3. Anunciar o começo e fim de cada round. 

4. Anunciar o resultado da competição e o nome do vencedor. 

5. Posição: deverá estar sentado diretamente ao lado do ringue. 
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REGRA XVI: DECISÕES 

 

 

A. Tipos. As decisões podem ser: 

 

1. Vencedor por pontos. No final de uma luta, o lutador que foi nomeado por decisão 

majoritária dos juízes deverá ser declarado vencedor. Se os dois lutadores 

estiverem lesionados, ou nocauteados simultaneamente, e não podem continuar 

o combate, os juízes deverão registrar os pontos adquiridos por cada lutador antes 

deste término, e o lutador que estava liderando em pontos antes de terminar, até 

o atual fim da luta, deverá ser declarado vencedor. 

 

2. Vencedor por desistência. Se um lutador retirar-se voluntariamente por causa de 

uma lesão ou outra causa, ou se ele não tiver condições de continuar lutando após  

descanso entre os dois rounds, o seu oponente será declarado vencedor. 

 

3. Vencedor pela interrupção da luta pelo árbitro. 

 

a. Finalização RSC (Referee Stopped Contest) – Combate finalizado pelo 

árbitro é um termo usado quando um lutador é finalizado ou incapacitado 

de continuar a luta. Se o lutador, na opinião do árbitro está sendo finalizado 

ou está recebendo golpes excessivamente, o combate deverá ser finalizado 

e o seu oponente deverá ser declarado vencedor. 

b. Lesões. 

 

1) Se um lutador, na opinião do árbitro, não tem condições de 

continuar a luta devido a uma lesão; 

2) Quando um árbitro chama de um médico para examinar o lutador 

dentro do ringue, apenas estes dois membros poderão estar 

presentes. Não é permitida a presença de nenhum segundo ou sua 

aproximação. 
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c. RSCH (Referee Stopped Contest Head) – Depois de ter recebido fortes golpes 

na cabeça, ou golpes na cabeça que o deixaram indefeso ou incapacitado 

de continuar o combate. O termo RSCH não é para ser usado quando um 

lutador é simplesmente despreparado e está recebendo muitos golpes com 

pontuação, sem marcar pontos ele mesmo. 

d. RSCB (Referee Stopped Contest Body) – Depois de ter recebido fortes golpes 

em qualquer parte do corpo, exceto em sua cabeça, tornando o lutador 

indefeso e incapacitado de continuar a luta. 

e. Limites Compulsório de Contagem. Um lutador que recebe três contagens 

no mesmo round ou quatro contagens em toda a luta. Para competições de 

juniores 16-17 anos CCL 2 no round e 3 na luta. Lutadores juniores 10-11 

anos, 12-13 anos, 14-15 anos o CCL será 2, independente de round ou luta. 

 

4. Vencedor por desclassificação. Se um lutador é desclassificado, seu oponente 

deverá ser declarado vencedor. Se os dois lutadores são desclassificados, a decisão 

deverá ser anunciada. Um lutador desclassificado não deverá ser intitulado a 

nenhum prêmio, medalha, troféu, condecoração honrosa ou graduação em 

nenhum estágio da competição no qual ele tenha sido desclassificado. Esta decisão 

deverá ser submetida a uma revisão ou confirmação do Comitê de Arbitragem, 

juntamente com o Comitê Executivo, com os relatórios devidamente preenchidos 

justificando o motivo da desclassificação. 

 

5. Vencedor por Knock-Out. Se um lutador é nocauteado e não se recupera para lutar 

em 10 segundos, seu oponente deverá ser declarado vencedor por Knock-Out. 

 

6. Sem luta. Uma luta deverá ser terminada pelo árbitro dentro da programação, por 

algo que ocorra fora do controle do árbitro, como por exemplo, o ringue tornar-se 

danificado, ou falta de fornecimento de energia elétrica, condições climáticas, etc. 

Nessas circunstâncias, a luta deverá ser declarada “sem luta”. 

 

7. Vencedor por W.O .Quando um lutador apresentar-se no ringue totalmente 

preparado para lutar e seu oponente não comparecer depois de seu nome ter sido 
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anunciado ao público, o gongo irá tocar após dois minutos passados, o árbitro 

deverá declarar o lutador presente no ringue vencedor por W.O (Walk Over). Ele 

primeiramente deverá indicar os juízes para marcarem em seus cartões de 

pontuação, recolher os cartões e entregar para o Presidente do Júri, que 

comunicará o locutor sobre a decisão que será de conhecimento do público, então 

quando anunciado o árbitro irá levantar a mão do vencedor. 

 

8. Incidentes no ringue fora do controle do árbitro. 

 

a. Se alguma coisa acontecer que não permita a continuidade da luta, com um 

minuto após o gongo ter soado, no começo do primeiro round (por exemplo: 

falta de energia elétrica), a luta deverá ser interrompida e os lutadores irão 

lutar após a última luta da sessão. 

b. Se o incidente ocorrer no terceiro round da luta, a disputa deverá ser terminada 

e os juízes serão chamados para dar sua decisão de quem será o vencedor do 

combate. 

c. Se o incidente ocorrer nos últimos três combates de uma sessão ou 

programação, os lutadores deverão ser chamados para lutar no primeiro 

combate da programação da próxima sessão. 

d. Se um incidente ocorrer segundo a regra acima, os lutadores deverão ser 

pesados e examinados novamente pelos médicos. 

 

 

REGRA XVII: CONCESSÃO DE PONTOS 

 

 

A. Concessão de pontos. Os pontos serão concedidos quando o lutador bater em seu 

oponente com soco, chutes, caneladas ou cotoveladas com força, acertando o alvo, sem ter 

sido bloqueado ou defendido. 

 

B. Final de cada round. Dez pontos deverão ser concedidos para cada round. Nenhuma 

fração de pontos poderá ser concedida. No final e cada round, o melhor lutador (que utilizou 
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mais técnicas de Muaythai) receberá dez pontos e seu oponente proporcionalmente menos 

(nove pontos). Quando os lutadores tiverem méritos iguais, os dois deverão receber dez 

pontos. 

 

C. Diretrizes para concessão de pontos. 

 

a. Um lutador vence o round quando acertar mais técnicas de Muaythai em seu 

oponente. 

b. Um lutador vence o round quando usa as técnicas do Muaythai com mais força em seu 

oponente. 

c. Um lutador vence o round quando demonstra menos exaustão ou síncope (tontura). 

d. Um lutador vence o round quando tiver mais iniciativa. 

e. Um lutador vence o round quando tiver melhor estilo de Muaythai. 

f. Um lutador vence o round quando tiver menos infrações. 

 

D. Nenhuma concessão de pontos. 

 

a. Bater com nenhuma técnica de Muaythai. 

b. Bater nos braços e pernas os quais o oponente usa para bloquear e defender-se. 

c. Bater sem nenhuma força, embora esteja acertando o alvo. 

d. Jogar o oponente, sem golpear. 

e. Bater enquanto está infringindo as regras. 

 

E. Sistema de Marcação. 

 

a. Dez pontos serão concedidos ao lutador que venceu o round, e seu oponente 

proporcionalmente menos (9-8-7 respectivamente). 

b. Dez pontos serão concedidos para cada lutador se os dois terminarem o round 

igualmente. 

c. O lutador perderá um ponto se receber uma advertência. Este ponto poderá ser dado 

ao oponente se os juízes concordarem de forma unânime. 
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F. Faltas concernentes. 

 

a. Punição do árbitro. Se o árbitro advertir um dos lutadores, os juízes poderão conceder 

um ponto para o outro competidor. Quando um juiz decidir conceder um ponto por 

falta cometido por seu opoente o qual já tenha sido punido pelo árbitro com menos 

um ponto, ele deverá marcar um “W” na coluna apropriada contra os pontos do 

competidor punido para mostrar que ele realizou esta concessão de ponto. Se ele 

decidir não marcar este ponto deverá assinalar na coluna correspondente com a letra 

“X”. 

 

b. Outros. Durante cada round os juízes deverão avaliar a seriedade e deverão impor uma 

mensuração de penalidade para qualquer falta testemunhada por ele ou que o árbitro 

não tenha observador. Se um juiz observar uma falta aparentemente não notificada 

pelo árbitro, e impuser uma penalidade apropriada ao lutador que a cometeu, ele 

deverá indicar que a fez anotando na coluna apropriada com a letra “J” contra os 

pontos do lutador, indicando sua razão pela qual fez realizou este ato. 

 

G. Final de Combate do Campeonato. Se no final do combate, qualquer um dos lutadores 

tenha marcado pontos iguais, o juiz deverá dar a decisão ao lutador que: 

 

a. Teve mais iniciativa durante combate ou que mostrou melhor estivo de Muaythai ou 

igualmente em respeito. 

b. Que tenha mostrado melhor defesa (bloqueando, esquivando, desviando, etc.) 

fazendo com que os ataques do oponente fossem anulados. 

c. Um vencedor deverá ser nomeado em todos os Campeonatos. Em lutas “casadas” ou 

amistosas, um empate poderá ser concedido se for acordado anteriormente. 
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REGRA XVIII: FALTAS 

 

 

A .  Avisos, advertências e desclassificações. O lutador que não obedecer as instruções do 

árbitro, e atuar contra as regras da competição, lutando de maneira antiesportiva, pode no 

entendimento do árbitro, ser punido, advertido ou desclassificado. Um árbitro pode sem parar 

um combate, advertir um lutador, em uma oportunidade segura. Se o árbitro pretende punir 

um lutador, ele deverá parar a luta e mostrar a infração cometida. Ele então irá pontuar o 

lutador com menos um ponto e mostrar para os juízes de forma clara. Se o atleta cometer três 

faltas durante o combate, será automaticamente desclassificado. 

 

B. Tipos de faltas. Se um lutador comete intencionalmente as seguintes faltas: 

1. Morder, bater com a cabeça, cuspir no oponente, pressionar nos olhos do 

oponente com os polegares, provocar verbalmente e provocar com caretas. 

2. Cuspir o protetor bucal intencionalmente. 

3. Jogar, imobilizar o oponente com técnicas de Judô, Wrestling ou qualquer 

outro tipo de arte marcial que não seja as técnicas do Muaythai. 

4. Cair por cima de seu oponente que está no chão. 

5. Atacar seu oponente enquanto estiver levantando-se de uma queda. 

6. Atacar segurando-se nas cordas ou fazer uso inapropriado das cordas durante 

o combate. 

7. Prender os braços do oponente ou sua cabeça. 

8. Defesa completamente passiva com o intuito de aproveitar-se 

intencionalmente e ficar caindo. 

9. Despreparado, agressivo, pronunciar palavras ofensivas durante o round. 

10. Não se afastar quando ordenado “Yak”. Atacando seu oponente 

imediatamente depois do árbitro ter ordenado “Yak” e antes de ter dado um 

passo atrás. 

11. Insultar ou comportar-se de maneira agressiva perante o árbitro. 

12. Atacar com joelhadas na virilha do oponente. Se o lutador é atingido sem 

intenção com as técnicas de Muaythai e fica incapacitado de lutar, o árbitro irá 

parar a luta por um período de cinco minutos para permitir que o lutador 
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atingido possa recuperar-se. Se o lutador recusar-se a voltar a luta após os 

cinco minutos de descanso, ele (ela) será declarado perdedor. 

13. Prender a perna do oponente e empurrar mais de um passo sem atacar ou usar 

alguma técnica de Muaythai. 

14. Ficar caindo intencionalmente para evitar ataques enquanto sua perna está 

presa pelo seu oponente. 

15. Quando os dois lutadores caírem fora do ringue, será considerada falta se um 

dos lutadores tentarem obstruir a chegada do outro no ringue. 

16. Usar qualquer tipo de substância proibida pela Agência Mundial Anti Doping 

(WADA)  

 

C.  Segundos. Cada lutador é responsável pelos atos de seus segundos. 

 

D. Consulta do árbitro aos juízes. Se o árbitro tiver qualquer razão para acreditar que 

uma falta tenha sido cometida na qual ele mesmo não tenha visto, ele poderá consultar os 

juízes; 

 

 

REGRA XIX: DOWN 

 

 

A. Definição: Um lutador é considerado Down: 

 

1. Se ele tocar o chão com qualquer parte de seu corpo que não sejam seus pés, 

como resultado de um golpe ou uma série de golpes; 

2. Se o lutador se segurar nas cordas como ajuda, como resultado de um golpe ou 

uma série de golpes; 

3. Se um lutador estiver fora ou parcialmente fora das cordas do ringue, como 

resultado de um golpe ou uma série de golpes; 

4. Se seguido de um golpe forte o lutador não tenha caído e não estiver 

debruçado nas cordas, mas está em um estado de confusão mental e não pode, 

na opinião do árbitro, continuar o round. 



 

32 

 

B. A contagem. No caso de Knock-down, o árbitro deverá imediatamente começar a 

contagem dos segundos. Quando um lutador é down, o árbitro deverá contar em voz alta até 

dez em tailandês: 

  

TAILANDÊS PORTUGUÊS  TAILANDÊS PORTUGUÊS 

NUENG UM  HOK SEIS 

SONG DOIS  JED SETE 

SAAM TRÊS  BAED OITO 

SII QUATRO  KOUW NOVE 

HAH CINCO  SIB DEZ 

 

 Com o intervalo de um segundo entre os números, o árbitro deverá indicar cada 

segundo com sua mão, de maneira que o lutador que estiver knock-down esteja ciente da 

contagem. Antes do número “NUENG” ser contado, um intervalo de um segundo deverá ser 

descontado do tempo quando o lutador caiu no chão, só então deverá começar a contagem. 

Se o oponente não for para o córner neutro sob o comando do árbitro, o árbitro deverá parar 

a contagem até que o oponente tenha obedecido. A contagem então deverá ser recomeçada 

de onde havia sido interrompida. 

 

 “Os juízes deverão anotar em seus cartões de pontuação ‘KD”, no momento em que o 

árbitro abrir contagem para qualquer um dos lutadores. 

 

 Quando um lutador é considerado “down” devido a um forte golpe na cabeça, juiz 

deverá marcar “KD-H” em seu cartão de pontuação. 
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C. Responsabilidades dos oponentes. Se um lutador é “down”, seu oponente deverá ficar 

no córner neutro como designado pelo árbitro. Ele deverá continuar a lutar com seu oponente 

que está “knock-down” depois do mesmo ter levantado e ter o árbitro comandado “Chok”. 

 

D. Contagem obrigatória do “8”. Quando um lutador é “down” como resultado de um 

golpe, a luta não deve continuar até que o árbitro tenha contado “8”, mesmo que o lutador 

esteja pronto para continuar antes disto. 

 

E.  O “Knock-Out”. Depois de o árbitro ter contado “Sib” à luta termina e deverá ser 

decidida como um “K.O”. 

 

F. Lutador “down” no final do round. Se na eventualidade de um lutador ficar “down” 

no final de um round, com exceção do último round na Final de Campeonato Mundial, Copa 

Mundial, Campeonato Continental ou Campeonato Internacional, o árbitro deverá continuar 

a contagem. Se o árbitro contar até “Sib”, o lutador então será considerado perdedor por 

“Knock-Out”. Se o lutador estiver pronto para a luta antes da contagem até “Sib”, o árbitro 

deverá imediatamente usar o comando “Chok”. 

 

G. Pela Segunda vez o lutador cai sem ter levado nenhum novo golpe. Se um lutador é 

“down” como resultado de um golpe e a luta continua depois da contagem de “Paed”, mas o 

lutador cai novamente sem ter recebido nenhum novo golpe, o árbitro deverá continuar a 

contagem de “Paed” do qual havia parado. 

 

H. Dois lutadores “down”. Se os lutadores caírem no mesmo tempo, a contagem irá 

continuar mesmo que um deles ainda que um dos lutadores esteja no chão, sendo que o 

lutador que primeiro levantar, deverá dirigir-se até  córner neutro. Se os dois lutadores 

continuarem caídos até a contagem de “Sib”, a luta é finalizada, e os cartões de pontuação 

serão recolhidos pelo árbitro, e entregues para o Presidente do Júri, o qual fará a somatória 

dos cartões e irá indicar o vencedor ao locutor que irá anunciar para o conhecimento do 

público o vencedor no tempo anterior ao “Knock-down”. 
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I. Lutador sem condições de lutar. Se um lutador não tiver condições imediatas depois 

de terminado o intervalo de descanso entre os rounds, ou quando “knocked-down” por um 

golpe, não tem condições até a contagem de “Sib”, ele deverá ser considerado perdedor. 

 

 

REGRA XX: PROCEDIMENTO MÉDICO APÓS “KNOCK-OUT” OU RSCG 

(REFEREE STOPPED CONTEST-HEAD) 

 

 

 Um médico para atuar em um campeonato de Muaythai deverá ser bem treinado nesta 

área esportiva. O médico deverá sentar-se perto do ringue, em um local apropriado e ficar até 

o final da última luta. Os deveres do médico são: 

 

A. Avaliar a saúde do lutador e certificar que o mesmo está apto para a luta antes da 

pesagem. 

 

B. Dar instruções ao árbitro quando requerido. 

 

C. Lutador inconsciente. Se um lutador esta inconsciente apenas o árbitro e o médico 

deverão permanecer no ringue. Será permitida a entrada apenas de um auxiliar do 

médico se necessário 

 

D. Cuidados médicos. Um lutador que tenha sido nocauteado como resultado de um 

golpe na cabeça ou tenha recebido fortes golpes na cabeça, tornando-o incapacitado 

e indefeso para continuar, deverá ser examinado imediatamente pelo médico e 

acompanhado para sua residência ou acomodações oficiais dos organizadores do 

evento. O médico deverá solicitar a presença de um neurologista o mais breve possível 

dentro das próximas 24 horas, o qual irá decidir o melhor tratamento do lutador e o 

manterá em observação por um período de 4 semanas. 

 

E. Períodos de Repouso Obrigatório: 
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1. Um “Knock-Out” ou RSC-H. Um lutador que tenha sido nocauteado com o 

resultado de um forte golpe na cabeça durante uma luta ou por que o árbitro 

tenha interrompido a luta por que o lutador tenha recebido fortes golpes na 

cabeça, tornando-o incapacitado e indefeso para continuar o combate, não 

será permitido a participar de nenhuma competição de Muaythai ou “sparring” 

por um período mínimo de 4 semanas depois que ele tenha sido nocauteado. 

 

2. Dois “Knock-Out” ou RSC-H. Um lutador que tenha sido nocauteado com o 

resultado de um forte golpe na cabeça durante uma luta ou por que o árbitro 

tenha interrompido a luta por que o lutador tenha recebido fortes golpes na 

cabeça, tornando-o incapacitado e indefeso para continuar o combate, duas 

vezes num período de três meses, não será permitido a participar de nenhuma 

competição de Muaythai ou “sparring” por um período de três meses a contar 

o segundo “Knock-Out” ou “RSC-H”.  

 

3. Três “Knock-Out” ou RSC-H. Um lutador que tenha sido nocauteado com o 

resultado de um forte golpe na cabeça durante uma luta ou por que o árbitro 

tenha interrompido a luta por que o lutador tenha recebido fortes golpes na 

cabeça, tornando-o incapacitado e indefeso para continuar o combate, três  

vezes num período de doze meses, não será permitido a participar de nenhuma 

competição de Muaythai ou “sparring” por um período de um ano a contar o 

terceiro “Knock-Out” ou “RSC-H”. 

 

4. A cada “knock-Out” sofrido como resultado de um golpe na cabeça ou cada 

RSC-H deverá ser registrado no Boxer´s Book. 

 

F. .Atestado médico seguido dos períodos de descanso obrigatórios. Antes de retornar 

as lutas, depois do período de descanso obrigatório descritos nos três parágrafos 

precedentes, o lutador deverá ser atestado por um neurologista que está apto a 

participar de competições de Muaythai, será exigido a apresentação de um EEG (eletro 

encefalograma) e uma tomográfica computadorizada do crânio, juntamente com o 
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atestado médico. O resultado da avaliação médica assim como a permissão para voltar 

a participar de campeonatos deverá ser registrada no Boxer´s Book. 

 

G. RSC-H (Referee Stopped Contest – Head). O árbitro indicará ao júri e para os juízes para 

que anotem em seus cartões de pontuação “RSC-H” quando ele houver parado uma 

luta em virtude de um lutador estar incapacitado de continuar como o resultado de 

um forte golpe na cabeça. O RSC-H é um termo usado para preservar um lutador a ser 

levado a “knock-out” depois de ter recebido vários golpes tornando-o indefeso e 

incapacitado a continuar a luta. (O termo RSC-H não é para ser usado quando um 

lutador é simplesmente despreparado e está recebendo muitos golpes). 

 

H. Medidas de proteção. Qualquer lutador que tenha perdido uma luta com golpes fortes 

na cabeça, ou tenha sido “knock-down” várias vezes em lutas consecutivas, não deverá 

fazer parte de competições de Muaythai ou treinamento por um período mínimo de 4 

semanas depois de ter sido notificado por um médico, que decidirá o quanto tempo 

realmente será necessário para sua reabilitação. Todas as medidas de proteção 

deverão ser aplicadas, mesmo se um “knock-Out” ocorrer durante um treinamento. 

 

 

REGRA XXI: APERTO DE MÃOS 

 

 

A. Propósito. Antes do começo e, depois do final do combate, os lutadores deverão 

cumprimentar-se com as mãos de uma maneira apropriada, como um sinal de rivalidade 

esportiva e amigável de acordo com as regras da IFMA. 

 

B. Tempos Autorizados. O aperto de mãos deverá ser feito antes do início do primeiro 

round e depois de anunciado o resultado da luta. Qualquer outro tipo de cumprimento de 

mãos entre os rounds não é permitido. 
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REGRA XXII: ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, ETC. 

 

 

A. Doping. É proibida a administração de medicamentos ou substâncias químicas que não 

fazem parte da dieta usual do lutador. O regulamento para o Doping da Agência Mundial Anti 

Doping (WADA) e o código Anti-Doping IFMA deverá ser aplicado em todos os campeonatos. 

 

B. Penalidades. Qualquer lutador ou oficial violando esta proibição deverá ser 

desclassificado ou suspenso pela IFMA. 

 

C.  Anestésicos Locais. O uso de anestésicos locais é permitido desde que estejam de 

acordo com a lista de medicamentos permitidos pela Comissão Médica. 

 

D. Medicamentos Proibidos. A lista de substâncias proibidas pela Agência Mundial Anti-

Doping (WADA) é a mesma utilizada pela IFMA. Qualquer lutador usando estas substâncias ou 

qualquer oficial administrando essas substâncias estão sujeitos as penalidades. A IFMA pode 

proibir qualquer tipo de substância sob a recomendação da Comissão Médica da IFMA. 

 

 

REGRA XXIII: ATESTADO MÉDICO 

 

 

A. Atestado médico. Um competidor não será permitido competir em uma competição a 

menos que ele possua seu Boxer´s Book no qual deverá estar um atestado médico, o qual 

ateste que ele é apto a lutar. Em cada dia que ele for lutar, deverá ser atestado por um médico 

que está apto para a competição. 

 

B. Atestado médico Internacional. Todo o lutador competindo fora de seu país deverá ter 

em sua posse um atestado assinado por um médico com CRM válido, atestando que o atleta 

antes de sair de seu país encontra-se em condições físicas e não sofre de nenhum tipo de 

doença ou lesão que irão afetar sua capacidade para lugar no país que será sede das 

competições. Tal atestado deverá ser anexado ao Boxer´s Book o qual será requerido no 
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exame médico antes da pesagem oficial. É obrigatório a apresentação dos seguintes exames 

de sangue laboratoriais: HIV, Hepatite B e C, sendo que esses exames devem ter uma validade 

de 6 meses. 

 

C.  Condições proibidas. As condições proibidas estão descritas no livro médico da 

Comissão Médica da IFMA. 

 

D. Cortes, Arranhões e lesões. Não será permitido que nenhum lutador faça parte de uma 

luta se estiver usando um curativo, esparadrapos ou se estiver com lacerações e corrimentos 

sanguíneos em seu corpo, incluindo nariz e orelha. O médico irá decidir se o atleta está apto 

para participar no dia de sua competição. 

 

E. Aptidão Física. Não será permitida a participação de um lutador, sem a apresentação 

de seu atestado de aptidão física, o qual deverá ser feito por um médico aprovado. O teste 

médico deverá conter os seguintes exames: 

 

1. Exame clínico completo, com atenção particular aos órgãos de visão e audição, 

sendo de equilíbrio e sistema nervoso. 

2. Biometria, incluindo peso e altura. 

3. Exames séricos, hemograma e exame de urina. 

4. Exame neurológico, incluindo EEG (eletroencefalograma). 

5. Raio-X do crânio. 

6. Exame cardíaco, incluindo ECG (eletrocardiograma). 

7. Tomografia computadorizada do crânio. 

 

O exame médico deverá ser repetido pelo menos uma vez por ano, incluindo 

obrigatoriamente os itens 1,2 e 4 acima referidos. 

 

G. Planilha médica. Adotar o uso de uma planilha médica para documentar 

procedimentos ocorridos, antes, durante e após as lutas. 
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REGRA XXIV: ASSISTÊNCIA MÉDICA 

 
 

A. Assistência requerida. Um médico especializado em medicina esportiva, deverá estar 

atendendo durante toa da competição e não deverá ausentar-se do local designado antes do 

término da última luta. Ele deverá usar luvas descartáveis de procedimentos para cada 

atendimento realizado. 

 

B.  Disposição dos assentos. O médico deverá estar sentado próximo ao ringue. 

 

 

REGRA XXV: IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA LUTADORES 

 

 

A. Categoria Junior 

 10-11 anos (não menos que 10 anos e não mais que 11 anos) 

 *** será considerado a categoria até um dia antes de seu aniversário de 12 anos 

 

 12-13 anos (não menos que 11 anos e não mais que 12 anos) 

 *** será considerado a categoria até um dia antes de seu aniversário de 13 anos 

 

 14-15 anos (não menos que 14 anos e não mais que 15 anos) 

 *** será considerado a categoria até um dia antes de seu aniversário de 16 anos 

 

 16-17 anos (não menos que 16 anos e não mais que 17 anos) 

 *** será considerado a categoria até um dia antes de seu aniversário de 18 anos 

No Brasil, atletas menores de 18 anos, deverão estar registrados para a competição com 

autorização realizada em cartório pelos pais (pai e mãe obrigatoriamente). 

 

B.  Categoria Competitiva Masculino 

 18-23 anos (não menos que 18 anos e não mais que 23 anos) 

 *** Será considerado a categoria até um dia antes de seu aniversário de 24 anos 
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C.  Categoria Elite 

 17-40 anos (não menos que 17 anos e não mais que 40 anos) 

 *** Será considerado a categoria até um dia antes de seu aniversário de 41 anos 

 

 

REGRA XXVI: RELATÓRIOS OFICIAIS 

 

 

A. Relatórios para a mídia. Membros do Comitê Executivo, da Comissão Médica, do 

Comitê de Arbitragem, atuando como oficiais do evento, não deverão fazer relatórios para 

imprensa ou dar entrevistas para televisa ou rádio, relatando problemas ocorridos em uma 

luta ou relacionados ao evento. 

 

 Apenas o Presidente ou uma pessoa autorizada por ele, será intitulado a falar com a 

mídia. 

 

 

REGRA XXVII: CONFORMIDADE 

 

 

A .  Uniformidade. Todas as associações filiadas deverão adaptar as suas Regras com as 

Regras da IFMA, para promover a uniformidade das Regras do Muaythai Amador em todo o 

mundo, a menos que as Regras da associação filiada seja mais rígida que as Regras da IFMA. 

 

 

REGRA XXVIII: PREMIAÇÃO 

 

 

A. Prêmios. Em competições realizadas, deverão ser entregues taças ou premiações. 

 

B. Premiações para as equipes. As premiações para as equipes deverão ser determinadas 

do seguinte modo: 
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1. O vencedor de cada luta nos rounds preliminares ou nas quartas de finais 

deverá receber um ponto. 

2. O vencedor de cada luta nas semifinais deverá receber dois pontos. 

3. O vencedor da luta final deverá receber três pontos. 

4. No caso de duas ou mais equipes obterem o número igual de pontuação, a 

colocação dependerá de: 

 

a. O número das vitórias nas finais; 

b. O número de segundo lugar; 

c. O número de terceiro lugar. 

 

C. Concessão de pontos em competições de equipes.  

a) Para cada partida vencida, cada lutador deverá ganhar dois pontos para sua equipe.  

b) Para cada partida perdida, cada lutador deverá perder um ponto para sua equipe. 

c) No caso de uma desclassificação de um lutador, não ser contabilizado nenhum ponto. 

 

 

REGRA XXIX: REGRAS PARA LUTAS CATEGORIA JUNIORES 

 

1. Para atletas da categoria Junior 10-11 anos, golpes na cabeça são proibidos. 

 

2. Para atletas da categoria Junior 12-13 anos, apenas socos e chutes na cabeça são 

permitidos. Joelhadas e cotoveladas na cabeça são expressamente proibidos. 

Joelhadas e cotoveladas são permitidas apenas no corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

REGRA XXX: COMPETIÇÃO JUVENIL DE WAI KRU 

 

1. Categoria de idades: A competição Juvenil de Wai Kru, será dividida em duas faixas 

etárias: 

a. Abaixo de 10 anos 

b. 10-13 anos 

 

2. Chave: Os oponentes serão sorteados aleatoriamente. 

 

3. Formato de Competição 

a. Os oponentes devem realizar uma demonstração de Wai Kru no ringue não 

mais do que 2 minutos; 

b. 5 juízes irão avaliar e pontuar os competidores; 

c. Os pontos deve ser de 9.1 até 10.0 

 

4. Pontos por sessão: 4 sessões 

a. 0.4 pontos máximos por qualidade, perfeição e inclusão de técnicas de 

Muaythai na realização do Wai Kru. 

b. 0.2 pontos máximo na força e coordenação. 

c. 0.2 pontos máximo por inclusão de técnicas extraordinárias incluindo 

coreografias de alto grau de dificuldade. 

d. 0.2 pontos máximo por vestimenta apropriada. 

 

5. Decisão 

a. Os cinco cartões de pontuação são coletados. O resultado mais alto e o mais 

baixo da papeleta são excluídos. Os três resultados que sobraram serão 

contabilizados e será anunciado o resultado final. 

b. O competidor com a maior pontuação será anunciado como vencedor. Se dois 

ou mais competidores obtém a mesma pontuação, então são contabilizados os 

5 cartões de pontuação. 

Este manual de regras atualizado em maio de 2017 conforme diretrizes IFMA rescindi 

todas as regras anteriores. 
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Dicas para a rbitros 

 

PONTOS QUE UM ÁRBITRO DEVE CUIDAR 

 

1. Se você estiver sentindo-se doente ou que não está preparado, não tome esta 

responsabilidade, mas informe ao Comitê de Arbitragem com antecedência para que 

providencie sua substituição. 

 

2. Nunca diga que os créditos de um evento são seus. 

 

3. Nunca aceite uma remuneração abaixo do estabelecido pelo Comitê de Arbitragem. 

 

4. Nunca tome a responsabilidade do pagamento de outros árbitros. 

 

5. Nunca tome partido de uma equipe, pode parecer que você está favorecendo a outra 

equipe. 

 

6. Procure não se distrair enquanto estiver desempenhando sua atividade. 

 

7. Não converse com nenhum treinador ou atleta no período de intervalo. 

 

8. Não converse com nenhum membro de equipe durante o campeonato, pode parecer 

suspeito para os demais. 

 

9. Nunca expresse uma opinião sobre o resultado de uma luta com algum membro da 

equipe ou treinador. 

 

10. Procure sempre controlar a luta. 

 

11. Não se mostre inseguro para o treinador, lutador ou público. 
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12. Não fique explicando qualquer decisão tomada, faça isto no período de intervalo para 

descanso. 

 

13. Não faça uso de gestos que podem constranger expectadores, treinadores, lutadores 

ou oficiais. 

 

14. Lembre-se qualquer tipo de suborno é ilegal. 

 

15. Não fique argumentando com lutadores ou treinadores. 

 

16. Use sempre seu uniforme de forma correta e limpa. 

 

17. O árbitro nunca pode perder o controle, deverá ter a cabeça fria e ignorar qualquer 

tipo de comentário. 

 

18. Tenha em foco a luta, esqueça o que está fora do ringue. 

 

19. Não fique discutindo as regras com os lutadores e treinadores. 

 

20. Nunca ignore nenhuma Regra da IFMA, isto é uma falta de profissionalismo. 
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DICAS PARA A BOA PRÁTICA DO ÁRBITRO 

 

 

1. Mantenha sempre seus exames médicos em dia, antes e durante as competições. 

 

2. Estude sempre as regras e regulamento, pratique os sinais até usá-los corretamente. 

 

3. Esteja preparado para tomar decisões em momentos críticos. 

 

4. Mantenha um registro de seus compromissos. 

 

5. Participe sempre de encontros e seminários concernentes as regras e 

regulamentações. 

 

6. Comece do nível mais baixo, trabalhando sua ascensão com experiência, evite aceitar 

apenas eventos principais. 

 

7. Se você não for membro do Comitê de Arbitragem, assegure-se de que seu uniforme 

não será diferente de sua equipe, use calças pretas e camisa social azul manga longa. 

 

8. Assegure-se que seu uniforme esteja limpo e em boas condições de uso. 

 

9. Mantenha as informações confidenciais da equipe de arbitragem. 

 

10. Sempre chegue mais cedo ao local do evento para averiguar as condições de luzes, 

teto, ringue, equipamentos, etc. 

 

11. Depois de estar uniformizado, faça um descanso de 30 minutos. 

 

12. Seja firme e decidido, mas de forma amigável e educada. 

 

13. Nunca mude sua decisão, seu trabalho é vital do início ao final do evento. 
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14. Respeite os juízes, eles são seus segundos olhos. 

 

15. Se houver alguma conduta anti esportiva entre lutadores ou segundos, pare a luta com 

uma advertência ou punição. 

 

16. Estude a tática de ambas as equipes para evitar vantagens injustas. 

 

17. Seja confiante em suas decisões, use o senso comum, e sempre de ordens claras. 

 

18. Respeite os lutadores, e eles o respeitarão. 

 

 

CONDUTA DO ÁRBITRO NO LOCAL DE ARBITRAGEM 

 

 

 Como uma regra, todas as pessoas no local do evento estão olhando pra o árbitro. Isto 

inclui as duas equipes e seus treinadores. O árbitro deverá se comportar de uma maneira que 

não coloque  em dúvida a mente dos participantes do evento e do público. 

 

A. Guia para ajuda do árbitro: 

 

a. Após chegar ao local do evento, haja como um dos melhores árbitros. 

b. Seja cordial, em personalidade e estilo e sempre esteja limpo e asseado. 

c. Seja amigável e agradável quando se comunicando com outras pessoas. Deixe de lado 

discussões com treinadores e lutadores. 

d. Nunca permita nenhuma pessoa em seu vestiário. 

e. Ajude seus colegas se requisitado. 

 

B. Durante a luta: 

 

a. Nunca fique escorado ou dependurado nas cordas, fique com uma postura ereta. 
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b. Quando o Wai Kru Ram Muay estiver sendo realizado, fique posicionado no córner 

neutro, de frente para a mesa central e demonstre respeito a ambos atletas enquanto 

estiverem realizando este ritual. 

 

C. Depois da luta: 

 

a. Não espere que alguém venha agradecer, ou congratular pela sua participação no 

evento. 

b. Não fique dando voltas, vá direto para o vestiário. 

 

D. Se repórteres pedirem por uma entrevista, você deverá agir da seguinte forma: 

 

a. Demonstre vontade em cooperar, se perguntarem sua opinião ou explicações, você 

deverá dizer o que realmente ocorreu. Discuta o assunto de forma amigável. 

b. Evite discussões de assuntos privados, pessoais ou polêmicos. 

c. Nunca seja visto como alguém que deseja ser entrevistado. 

d. Lembre-se que até mesmo uma balança pode pender para os dois lados e o símbolo 

do árbitro é uma balança da justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

APE NDICE A - VESTIMENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

APE NDICE B - COQUILHAS 

 

MASCULINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEMININA 
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APE NDICE C – PROTETOR PEITO FEMININO 

 

 

  



 

51 

 

APE NDICE D - HIJAB 
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APE NDICE E – MAPA DO RINGUE 
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APE NDICE F– TABELA DE PESOS 

Categoria Elite e Competitiva 
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APE NDICE F– TABELA DE PESOS 

Categoria Juniores 16-17 anos 
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APE NDICE F– TABELA DE PESOS 

Categoria Juniores 15-16 anos 
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APE NDICE F– TABELA DE PESOS 

Categoria Juniores 12-13 anos 
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APE NDICE F– TABELA DE PESOS 

Categoria Juniores 10-11 anos 

 

 


