
REGRAS OFICIAIS 
 

DO TORNEIO 

O Bertioga Fight Night de Muay Thai será na regra Asiática, ou seja, com cotoveladas.As lutas serão 

casadas de acordo com o peso e experiência do atleta. 

  

CLASSIFICAÇÃO DOS ROUNDS 

 

 Iniciantes e Intermediários =>  5 rounds de 2 minutos para 1, 30 minutos de descanso.  

 Especiais => 5 rounds de 3 minutos para 1, 30 minutos de descanso. 

VESTIMENTA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

 O Lutador deverá usar apenas calção apropriado para a prática do Muay Thai e sem camiseta 

(peito nu). 

 Não é permitido o uso de sapatilhas, camisa, camiseta, etc. Se necessário o lutador poderá usar 

tornozeleira, 1 em cada pé. 

 Objetos e ornamentos feitos de metal também são proibidos. 

 O lutador deverá portar protetor bucal, genital de ferro (sempre por baixo do calção) e 

bandagens nas mãos, que serão vistoriados pela organização do evento. (OBRIGATÓRIO) 

 O uso de vaselina ou qualquer outro tipo de óleo em excesso, que venha causar desvantagem 

ao oponente é proibido. 

 As luvas de 10 Oz. serão cedidas pela Comissão Organizadora do evento minutos antes do 

combate. Não poderão usar outras luvas a não ser aquela escolhida pela Comissão 

Organizadora. 

 A bandagem de mão é obrigatória.  

 As bandagens serão colocadas nos vestiários e deverão ser controladas pelo árbitro antes de 

serem colocadas as luvas no início do combate. 

 A organização solicita que os atletas se apresentarem já com o matéria de proteção, 

devidamente colocadas, onde haverá um responsável para fazer a inspeção. 

 Os lutadores deverão usar cotoveleira e Luvas de 10 Oz. fornecida pela Confederação 

Brasileira de Kyokushinkaikan (Departamento de Muaythai). Passará por revista pelo 

árbitro. Caso o mesmo não se encaixe nos padrões, não será permitida lutar. 

 O uso da coquilha de ferro (protetor genital) e protetor bucal são obrigatório em todas as 



idades e classes masculinas 

 Classe feminina: 

18 anos acima – material de luta: luvas de 10 onças – protetor de seios. 

 As lutadoras deverão usar cotoveleira e Luvas de 10 Oz. fornecida pela Confederação 

Brasileira de Kyokushinkaikan (Departamento de Muaythai) 

COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE ÁRBITROS E OUTROS DISPOSITIVOS: 

 Lutador menor de idade deve ter autorização, por escrito, dos seus pais ou responsável legal. 

 Os lutadores devem estar na mesma divisão de peso e de idade. 

 Cada lutador poderá ter em seu corner: 01 técnico e 01 segundo, os quais deverão apenas dar 

instruções ao seu lutador, será proibido brigas e discussões das equipes. 

 Os segundos devem ficar posicionados de maneira que não atrapalhem a visão dos 

espectadores e jurados, sem andar ou subir em volta do ringue e bater no tablado. 

 A luta terá um árbitro central e três juízes laterais (jurados), formados pela AKM – Arbitragem 

Kyokushinkaikan Muaythai / Kamankan Brasil. 

 A luta contará com um responsável pelo cronômetro e gongo, assim como pessoal de staff que 

ajudarão na coordenação do evento e das lutas. 

COMO A LUTA PODERÁ SER DECIDIDA 

A luta poderá ser decidida das seguintes formas: 

 KNOCK OUT (KO): quando um dos lutadores, devido a um golpe, cai e não tem mais condição 

de continuar o combate. 

 KNOCK OUT TÉCNICO (TKO): Quando o árbitro verifica que um dos lutadores não tem mais 

condições de continuar a luta devido a um corte profundo, por exemplo, mesmo não tendo sido 

nocauteado. 

 No caso do Knock out técnico, o árbitro poderá também pedir a opinião do médico do evento 

para tomar a decisão. 

 DESISTÊNCIA: Quando o lutador - ou seu córner (comunicar ao árbitro) - pede para a luta ser 

interrompida. 

 Decisão do médico. 

 Decisão por pontos.  

 Desclassificação. 



 Empate, Quando não for disputa de TITULO. 

O QUE É CONSIDERADO COMO FALTA 

 Quando o lutador age, gesticula ou fala de forma desrespeitosa para com o adversário, córner, 

árbitros, organização do evento ou público. 

 Quando o lutador usar golpes ou atitudes consideradas proibidas, tais como: cabeçadas, 

mordidas, golpes nos joelhos, pressão nos olhos do adversário com a luva, cuspir, usar golpes 

de judô ou Wrestling para derrubar o adversário (as quedas usando o quadril), ficar caindo 

intencionalmente (dentro ou para fora do ringue), desobedecer às ordens do árbitro, infração que 

venha causar ao adversário a impossibilidade de continuar a luta, perderá o combate por falta. 

Isto no caso intencional. 

 No caso da infração ser involuntária, o árbitro central deverá pedir por “tempo” para que o 

lutador atingido se recupere. Se o lutador não puder continuar a luta, o árbitro central deverá 

pará-la e consultar a pontuação dos juízes laterais; a vitória será concedida ao lutador que tiver 

mais pontos até o momento do incidente. 

 É terminantemente proibido o lutador ou seu córner contestar falhas ou decisões do árbitro ou a 

comissão organizadora do evento no momento da decisão dos jurados. Qualquer contestação 

deverá ser encaminhada à organização para ser analisada posteriormente. Por isso é que existe 

as revanches e profissionalismo sem brigas. Qualquer briga durante o evento a equipe será 

punida e poderá ser processada pelo departamento jurídico da C.B.K.T.M.M.A. Qualquer briga 

ou confusão das TORCIDAS, os lutadores poderão ser desclassificados. 

 Demais golpes proibidos: Desferir chute frontal na articulação do joelho, utilizar o clinche para  

parar o combate, atacar a nuca, atacar o testículo, olhos ou gargantas, executar torções e 

chaves. 

 O atleta que durante o combate deixar intencionalmente cair o protetor de dentes, avisará ao 

árbitro e este interromperá o combate e depois de lavá-lo, colocará outra vez no atleta. Na 

segunda vez, o arbitro lhe tirará 01 ponto e na terceira vez cessará a luta, sendo o outro atleta 

declarado vencedor por KOT (nocaute técnico). 

QUANDO OCORRER UM KNOCK DOWN 

 O árbitro central inicia imediatamente a contagem de 1 a 10 segundos, o lutador que causou o 

Knock Down deverá direcionar-se para o canto neutro que esteja mais longe do lutador que caiu. 



 Mesmo que o lutador, antes do término da contagem, pareça recuperado e pronto para continuar 

o combate, o árbitro deverá prosseguir com a contagem até 10 para a segurança do lutador. 

 O Gongo não salva as contagens protetoras, com exceção no último round. 

 3 Knock downs no mesmo round indica o termino da luta. 

 4 Knock downs no mesmo combate indica o termino da luta. 

O árbitro tem que interromper imediatamente o combate quando: 

 a) – um dos dois lutadores estiver com parte do corpo fora das cordas. 

 b) – um deles se segurar nas cordas para levantar do chão ou para reentrar no ringue. 

 c) – um deles for golpeado e não estar em condições de continuar o combate. 

 d) – mesmo estando de pé, um dos lutadores demonstrarem sinais evidentes de impotência, 

cansaço ou incapacidade de se defender. 

 e) – um dos lutadores não estiver em condições de continuar o combate. Neste caso, mandará o 

adversário ao corner neutro e deverá imediatamente iniciar a contagem protetora. 

O árbitro tem a obrigação de contar até 8 segundos. Ao final da contagem protetora, o atleta atingido 

lhe indicará se quer continuar o combate, levantando os braços. É facultativo ao árbitro central parar 

a luta se um dos lutadores, a seu juízo, não estiver em condições de continuar lutando. Em caso de 

ferimento ou sangramento de um ou dos dois atletas, o árbitro central deverá parar a luta e pedir 

intervenção médica. 

É do médico o direito de estabelecer se o atleta está ou não em condições de continuar, 

observando: 

 A) – se o lutador está ferido, o árbitro paralisa o combate e concede 01 minuto de tempo (a fim 

de que o médico ou técnico possam intervir) para que o mesmo volte ao combate. 

 B) – se o sangramento de um dos lutadores não parar no tempo concedido, o árbitro terminará 

definitivamente o combate e analisará, junto com os jurados, se o golpe foi válido ou não. Se o 

golpe foi válido, dará a vitória ao adversário, sendo que, o resultado será por KOT (nocaute 

técnico). Se não for válido o golpe, o árbitro deverá desclassificar o adversário por técnica 

inválida. 

PONTOS DE ATAQUE 

 Cabeça: frente e lado 

 Tronco: frente e lado 



 Pernas: frente, lado externo e interno, atrás (joelhadas,chute circular e giratório). 

 Golpes válidos: 

 Socos: todos do boxe inglês e golpe giratório com a costa da mão. 

 Chutes: Todos, valendo atingir cabeça, tronco e pernas. 

 Cotoveladas: todas, valendo atingir a cabeça e rosto. 

 Joelhadas: Todas, valendo atingir cabeça, tronco e pernas. 

 Clinche é válido desde que haja progressão do golpe, ou seja, sempre em continuidade. Agarrar,  

aplicar joelhadas e aplicar cotoveladas. Se usar o clichê somente visando agarrar o adversário, 

será advertido e posteriormente descontado como falta. 

 Serão válidos chutes nas pernas (coxa e panturrilha), com chutes circulares e giratório. Nunca 

chutando na parte frontal do joelho. 

 Quedas de maneira correta, utilizando ou não de varreduras com o pé. Não vale queda de MMA. 

 Segurar a perna do adversário por um tempo máximo de 3 segundos, para chutar, socar, aplicar 

joelhadas e ou derrubar legalmente. Neste caso é permitido somente uma técnica e após isto 

deve soltar imediatamente a perna do adversário, se não o fizer é considerado falta. 

 Segurar a perna do adversário e caminhar para jogar o adversário com as costas na corda. 

Poderá caminhar em até terceiro passo, no quarto será considerado falta.  

ARBITRAGEM 

 Durante o transcorrer do combate o árbitro central fará uso das seguintes ordens: YUT (pare), 

YAK (separar),CHOK (luta). 

 YAK (separar) – para fazer com que os atletas separem-se e reinicie imediatamente o combate 

após dar um passo para trás. 

 YUT (pare) - para fazer os atletas pararem. 

 CHOK (luta) – para iniciar ou reiniciar o combate. 

 O árbitro central deve interromper o combate quando um dos atletas utilizar-se de golpes 

proibidos e nesse caso deverá: 

 Advertir verbalmente o infrator. 

 Advertir oficialmente pronunciando aos jurados.  

 Penalizar em um ponto sinalizando aos jurados de forma clara. 

 Desclassificar. 



 O árbitro central poderá utilizar-se de qualquer desses casos conforme a gravidade da falta. 

 Para impor as penalidades, o árbitro deverá interromper o combate com a palavra YUT (pare) e 

dirigindo-se ao cronometrista, dirá a palavra TEMPO, para parar o cronômetro. Advertirá o atleta 

infrator e utilizará sinais manuais para que também o público entenda o que está acontecendo. 

Em seguida assinalará a penalização e se for o caso recomeçará o combate com a palavra 

CHOK.  

 Quando dois atletas estiverem agarrados em clinche, o árbitro central deverá interromper o 

combate com a palavra YAK. Os atletas deverão afastar-se com um passo para trás e 

recomeçar o combate.  

 Nos casos dos atletas continuarem o clinche, mesmo após o comando de YAK do árbitro, o 

mesmo deve pronunciar YUT (pare), separar os atletas e reiniciar o combate com a palavra 

CHOK. 

 O Combate deve ser arbitrado com um árbitro central e 03 jurados laterais, neste caso, não cabe 

ao árbitro central o direito ao julgamento. 

 O árbitro deve se movimentar no ringue de forma que sua visão esteja sempre atenta à mesa 

julgadora e principalmente se posicionando com a visão para os dois atletas, nunca dando as 

costas de um deles. 

 O árbitro central pode interromper o combate quando na parte externa do ringue houver pessoas 

que atrapalhem o livre desenvolvimento do combate, ou mesmo se o técnico ou auxiliar 

incitarem seu atleta em voz alta ou insultarem o árbitro ou jurados, neste último caso, se for com 

gravidade, o árbitro central desclassificará o atleta. 

O árbitro central deve interromper o combate e dirigir-se a mesa central solicitando tempo quando:   

 a) - um atleta está caído após ter sido atingido por uma técnica proibida  

 b) – quando um dos atletas ou os dois caem do ringue. 

 c) – quando o piso está muito molhado 

Em caso de acidente, o árbitro central interromperá o combate e chamará o serviço médico. Cabe 

ao médico autorizar ou não o atleta a continuar o combate. No caso negativo, o árbitro central deve 

reunir-se com os jurados e obedecer ao dispositivo: 

 Se o golpe foi acidental, o atleta que não puder continuar perde por K.O.T. 

 Se a ferida foi causada por um golpe irregular, o atleta será desclassificado. 



 Em caso de Knock Down (nocaute), após encaminhar para o corner neutro o atleta que está de 

pé, o árbitro deve dar início à contagem protetora, que deverá ser cadenciada em intervalos de 

01 segundo, até o número de oito (8). O atleta deve demonstrar que tem condições de continuar 

a combater, levantando a guarda e caminhando para frente a pedido do árbitro. No caso do 

atleta demonstrar que não está em condições de continuar o combate, o árbitro encerrará o 

combate decretando o nocaute. 

 O árbitro deve abrir a contagem protetora mesmo se o atleta não estiver caído, quando perceber 

que o mesmo não reúne condições de continuar o combate. 

 O árbitro pode encerrar o combate, mesmo sem fazer o término da contagem, quando perceber 

que o mesmo não pode continuar a combater. Neste caso ele deve retirar imediatamente o bucal 

do atleta caído e todo o procedimento a seguir deverá ser realizado pelo médico, que será 

imediatamente ao ringue. 

 O árbitro deve agir sempre visando preservar a integridade física dos atletas. 

 Quando iniciada a contagem protetora, o cronometrista não deve dar o sinal acústico ou visual 

de término do round, esperando o árbitro finalizá-lo. Se o atleta voltar ao combate, e o tempo do 

round estiver terminando o cronometrista encerra imediatamente o round. 

 Somente no último round da luta, o cronometrista deve emitir o sinal acústico ou visual, avisando 

sobre o encerramento do combate, interrompendo assim, a contagem protetora. 

 Terminado o combate, o árbitro encaminhará os lutadores aos seus respectivos corners, ficará 

aguardando os jurados darem o julgamento oficial, recebendo deles as papeletas assinadas, 

verificando-as e entregando-as à mesa central. Caberá ao diretor de mesa fazer as necessárias 

verificações e decretar o resultado final, com base estritamente nas pontuações dos jurados. 

 O árbitro deve verificar se todas as papeletas estão preenchidas corretamente e assinadas, caso 

não esteja, deve pedir ao jurado para preenchê-la corretamente e após isto entregá-las a mesa. 

 Após a verificação das papeletas o árbitro levantará a mão para o corner vencedor. 

 Os jurados se sentarão um em cada lateral do ringue e nunca em frente à mesa central e terão 

de julgar os combates com a máxima imparcialidade, responsabilidade e profissionalismo. 

 A decisão de um jurado, só pode ser revogada em duas situações: 

 A) – quando o resultado não estiver de acordo com o regulamento. 

 B) – quando o jurado tenha cometido erro de soma de sua pontuação, o qual resulta um 



veredicto errado. 

COMO OS JUIZES PONTUAM 

 Os juízes observarão e considerarão o seguinte para efeitos de pontuação: 

 Socos, chutes, joelhadas, quedas, cotoveladas, esquivas, defesa, agressividade, combatividade, 

a qualidade técnica dos golpes, a força, a acuidade (se os golpes estão acertando o adversário) 

e qual o efeito que eles causam no oponente. 

 Quando um golpe entra limpo ao corpo do adversário. 

 Quando um atleta está envergando na posição de clinche. 

 Quando um atleta está envergando no recebimento de joelhas no corpo. 

 Quando um atleta está com melhor posicionamento dos braços no clinche. 

 Quando um atleta está fugindo do clinche. 

 Quando um atleta está usando as 8 armas do Muaythai de maneira correta, e seu 

posicionamento dentro do ringue com postura adequada. 

 Quando um atleta executa com perfeição uma técnica de chute, onde se verifica a execução 

técnica no início, meio e fim. 

O VEREDICTO 

 O combate pode acabar por : 

 A) – Pontos, ou seja, os lutadores terminarem em pé o combate. 

B) – KO (Nocaute), quando um dos atletas recebeu contagem protetora até 10 e não demonstrou 

sinais de poder ou querer recomeçar o combate, ou ainda, se o árbitro dispensou a contagem 

quando o atleta necessitou de cuidados médicos. 

 C) – KOT (Nocaute técnico). 

1 – Quando o árbitro intervém para suspender o combate visto a inferioridade de um dos atletas. 

 2 – Quando o técnico solicitar a parar a luta, para preservar o seu atleta pela superioridade 

técnica do oponente. 

 3 – Quando do decorrer da luta, um dos lutadores desiste da mesma. 

 4 – Quando ocorrer o 3 Knock Down no round ou 4 na luta. 

 5 – Quando um dos atletas não retornar do intervalo. 

6 – Quando o médico intervém na luta, impedindo que um dos atletas prossiga, por ferimento ou 

contusão. 



D) - Decisão médica, ou seja, quando o médico declara que um dos dois atletas está 

impossibilitado de continuar o combate, e declara o KOT (nocaute técnico). 

E) – Desclassificação de um dos dois atletas por falta grave cometida pelo lutador ou por seus 

segundos, e decretando o KOT (nocaute técnico). 

F) – Empate, no caso dos dois atletas serem julgados assim pelos três jurados. Esta situação 

pode ocorrer somente em lutas extras oficiais. 

G) – Quando um atleta cair do ringue ou sofrer algum acidente causado pelo mesmo, deve se 

observar: 

1 – Se um ou os dois atletas caem acidentalmente do ringue, tem 1 minuto para se recuperar. 

 2 – Se um ou os dois atletas caem acidentalmente do ringue e um deles não tem 

 condições de continuar, perde por abandono. 

3 – Se os 2 atletas caem acidentalmente do ringue e um deles não tem condições de continuar, 

a luta é dada como sem resultado. No caso de Torneio, sem vencedor. 

4 – Se o atleta foi atirado intencionalmente pelo adversário, o mesmo tem 01 minuto para se 

recuperar e o adversário será penalizado em 01 ponto. 

5 – Se o mesmo foi atirado pelo adversário e não tiver condições de continuar (algo que deve ser 

analisado pelo árbitro central, jurados e médico), o adversário é desclassificado. 

6 – No caso de qualquer outro tipo de acidente ocorrido no ringue, como torção de articulação do 

membro inferior causado por escorregão, pisar fora do ringue, etc., concede-se 01 minuto para o 

atleta se recuperar e continuar o combate. 

 No caso de choque com a cabeça, havendo a seguir corte de um ou dos dois lutadores, o árbitro 

deve adotar o seguinte procedimento: 

1 – Verificar com os jurados, se o golpe foi intencional ou não, valendo-se também de sua 

opinião. 

2 – No caso de intencional e o atleta cortado não puder continuar o combate, o infrator será 

desclassificado. 

3 - No caso de intencional e o atleta cortado puder continuar o combate, o infrator é penalizado 

em 01 ponto. 

 4 – Choque sem intenção e sem corte, o combate continua normalmente. 

 5 – Choque sem intenção e se um ou dois atletas não puderem continuar: 



 A) – No primeiro round, luta sem resultado 

B) – Do segundo round em diante, lê-se as papeletas e dá-se a vitória aquele que vencia até o 

momento. 

O TÉCNICO 

 É permitido ao atleta o acompanhamento de no máximo duas pessoas no ringue (técnico e seu 

auxiliar). Durante o combate poderá dar instrução verbal ao seu atleta, permanecendo em seu 

córner. Não poderá ficar circulando em volta do ringue. Durante o intervalo, somente 01 poderá 

entrar no ringue, o outro deverá manter-se na borda do mesmo. 

 Logo após a frase “SEGUNDOS FORA”, deverão descer prontamente do ringue, retirando todo 

seu material e colocando-se de modo a não atrapalhar a visão do público. Essa atitude deve ser 

rápida para não atrasar o andamento do combate. 

 O técnico assim como o segundo deverá vestir calça comprida, camiseta com manga, tênis. Não 

poderá usar bermuda, shorts, camiseta regata e boné. 

 O técnico e o segundo durante a luta deverá ficar sentado em seu córner. Não poderá ficar-se 

deslocando em volta do ringue. 

 O técnico e o segundo não poderão bater com as mãos no tablado. 

 O técnico e o segundo deverá enxugar o seu córner, caso haja acúmulo de água caída durante o 

intervalo do round. 

 O técnico e o segundo não deverá exaltar-se nas comemorações durante os rounds. 

 O técnico e o segundo não deverão ir contra a arbitragem, muitos menos ofendendo a equipe de 

arbitragem com gestos e palavras. 

 Ao final da contenda o técnico e o segundo devem mostrar respeito ao atleta adversário, a seu 

técnico e segundo, cumprimentando-os ou saudando-os. 

O AUXILIAR 

 O técnico é autorizado a interromper o combate se observar que seu atleta não reúne condições 

técnicas ou físicas para continuar, deverá assinalar com gestos o árbitro e comunicá-lo. 

 Os segundos são obrigados a respeitar as autoridades, o público, bem como seus adversários, 

seguindo rigorosamente o regulamento. 

 É de sua responsabilidade assistir seus atletas antes, durante e depois do combate, sendo 

responsável por seu comportamento dentro e fora do ringue, de vigiar também que seu atleta 



não utilize qualquer substância proibida, por meio líquido ou não, sendo diretamente responsável 

por tal atitude. 

PARA COMPETIR 

 Todo lutador deverá estar cadastrado pela Confederação Brasileira de Kyokushinkaikan Thai-

Kickboxing e estar com sua carteira com a validade em dia, pois a apresentação da carteira na 

hora do evento é indispensável.  

 Todos os treinadores deverão ter a responsabilidade de levar somente lutadores muitos bem 

treinados e com boa saúde, pronto para lutar Muay Thai. 

 Para competir todos os lutadores deverão providenciar: atestado médico e a ficha de competição 

preenchida e devidamente assinada; teremos um banco de dados de todos os lutadores. 

TODAS AS EQUIPES DEVERÃO EVITAR 

 W.O. Não comparecimento, isto só prejudica o evento. Tenha sempre reservas na sua equipe, 

todas as equipes deverão trabalhar com muito profissionalismo. 

 No caso de colocar um reserva para a luta marcada, a equipe deverá comunicar a 

Confederação, pois a mesma que casa, organiza as lutas. Lembre-se, nosso trabalho é muito 

sério. 

PESAGEM 

 Será realizada no dia do evento. Caso o atleta esteja fora de peso daquele em que foi inscrito 

será desclassificado. 

 Caso haja muitos atletas fora de peso o card poderá ser modificado em comum acordo entre 

dirigentes e atletas. 

 O atleta que não estiver na sua categoria, será desclassificado do torneio. 

 Se dois atletas que irão se confrontar-se na mesma categoria estiverem acima do peso, os dois 

serão eliminados do Torneio. 

WAI KRU - RAM MUAY / PUANG MALAI / MONGKOL 

 Todos podem entrar com o Puang Malai (guirlanda de flores pendurado ao pescoço) e Mongkol 

(coroa de proteção usada na cabeça). Caso entre com estes adereços, deverá cumprir as 

tradições. Antes de adentrar ao ringue fazer um WAI ajoelhado ou de pé. Poderá fazer um WAI e 

passar as duas mãos sobre na corda, por 3 vezes.  



 Com a ajuda do técnico e do segundo para abaixar as cordas do ringue, o atleta deverá passar 

por cima das cordas. Nunca entre no ringue com as vestimentas entre as cordas. 

 Ao som da Sarama, executa-se o Wai Kru (agradecimento ao seu professor e equipe). O atleta 

volta-se para o seu corner e faz uma pequena prece, ou agradecimento e toca-se na almofada 

do corner com um soco ou com as mãos prostadas em WAI. No sentido anti horário, coloca a 

mão direita sobre a primeira corda e caminha ao próximo corner, realizando o mesmo ritual até 

completar os 4 cantos do ringue. No seu córner, o técnico fará uma pequena prece, retirará o 

Mongkol de sua cabeça e o colocará no poste do ringue, assim como o Puang Malai. 

 Na decisão do resultado ou para tirar foto do ganhador dentro do ringue, não deverá colocar o 

Mongkol. 

 Deverá sair do ringue sem colocar o Mongkol ou o Puang Malai. 

 Pra sair do ringue não será necessário passar por cima das cordas. Porém se você é 

supersticioso deverá entrar por cima e sair por cima também. 

 Na Tailândia as mulheres entram por baixo da última corda. Depois que entra ao Ringue é que 

se coloca o Mongkol e Puang Malai. Aqui no Brasil não exigimos que as mulheres passem pela 

última corda. Porém, depois que entrar ao ringue, deverá colocar o Mongkol, o Puang Malai e 

executar o Wai Kru. 

UNIÃO 

 Devemos todos trabalhar com muito profissionalismo, sejamos unidos e com muita disciplina 

para desenvolvimento do Muaythai no Brasil. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Qualquer situação que aconteça durante o evento que não esteja listada nas regras acima serão 

consideradas exceções.  

 As exceções serão tratadas pela organização na hora do evento. 

 No caso de exceções, a decisão da organização do evento é soberana. 

 Toda e qualquer decisão deverá ser notificado aos dirigentes, organizadores e técnicos das 

equipes , para uma justa imparcialidade da mesma.  

 Objetivamos realizar evento de ótima qualidade tanto estrutural, organizacional e técnico, 

mostrando o nosso trabalho na difusão e crescimento da arte marcial. 



 As políticas de cada Federação e ou Organização não nos interessa, pois quem perde são os 

próprios dirigentes e atletas. 

 Fazemos um trabalho justo e esperamos que as pessoas que participem dos nossos eventos 

também sejam justo e cortês, pois com arrogância não se consegue nada nesta vida. 

 

      

 


