
 

 

SELETIVA MUNDIAL 2014 ALICANTE – ESPANHA 

Data: 08 a 14 de dezembro 
Horário: a partir das 08:00 hs 

Local: Ginásio Poliesportivo de Nova Alvorada do Sul 
Pesagem: 07 de dezembro de 2013 

Taxa de Inscrição: R$ 50,00 
Taxa de Filiação: R$ 30,00 
Cidade: Nova Alvorada do Sul 

Estado: Mato Grosso do Sul 
 

MODALIDADES 
 

Muaythai; 
Thaiboxing; 
Kickboxing; 

MMA; 
 

Obs.: Todas as modalidades a cima citadas serão amadoras. 
 
CATEGORIAS DE IDADE 

 
Junior: 

Mínimo: Não menos de 15 anos 
Máximo: Não mais de 18 anos 
 

Adulto: 
Mínimo: Não menos de 18 anos 

Máximo: Não mais de 35 anos 
 
CATEGORIAS DE PESO 

 
Junior Masculino: 

 
- 42 kg até 45 kg 
- 45 kg até 48 kg 

- 48 kg até 51 kg 
- 51 kg até 54 kg 

- 54 kg até 57 kg 
- 57 kg até 60 kg 
- 60 kg até 63,5 kg 

- 63,5 kg até 67 kg 
- 67 kg até 71 kg 

- 71 kg até 75 kg 
- 75 até 81 kg 
- 81 até 86 kg 

- 86 até 91 kg 
- 91 kg em diante 

 
Junior feminino: 



 

 

- 42 kg até 45 kg 

- 45 kg até 48 kg 
- 48 kg até 51 kg 

- 51 kg até 54 kg 
- 54 kg até 57 kg 
- 57 kg até 60 kg 

- 60 kg até 63,5 kg 
- 63,5 kg até 67 kg 

- 67 kg até 71 kg 
- 71 kg até 75 kg 
- 75 kg em diante 

 
Adulto Masculino: 

 
- 45 kg até 48 kg 
- 48 kg até 51 kg 

- 51 kg até 54 kg 
- 54 kg até 57 kg 

- 57 kg até 60 kg 
- 60 kg até 63,5 kg 
- 63,5 até 67 kg 

- 67 kg até 71 kg 
- 71 kg até 75 kg 

- 75 kg até 81 kg 
- 81 kg até 86 kg 

- 86 kg até 91 kg 
- 91 kg em diante 
 

Adulto Feminino: 
 

- 45 kg até 48 kg 
- 48 kg até 51 kg 
- 51 kg até 54 kg 

- 54 kg até 57 kg 
- 57 kg até 60 kg 

- 60 kg até 63,5 kg 
- 63,5 kg até 67 kg 
- 67 kg até 71 kg 

- 71 kg até 75 kg 
- 75 kg em diante 

 
** Para estar concorrendo a premiação, deve ter pelo menos 03 competidores na categoria. 
 

Nas regras do Muaythai, são permitidos: 
 

- Todos os socos; 
- Todos os chutes; 
- Todas as cotoveladas; 

- Todas as joelhadas; 
- Clinch sem limite de tempo desde que os dois atletas estejam executando golpes; 



 

 

- esporadas; 

- Quedas apenas as do Muaythai, no clinch e varrida. 
 

Nas regras do Thaiboxing, são permitidos: 
 
- Todos os socos; 

- Todos os chutes; 
- Todas as joelhadas desde que aplicadas sem o clinch; 

- Clinch por 03 segundos com aplicação de uma joelhada apenas; 
- Esporadas. 
 

Nas regras do Kickboxing, são permitidos: 
 

- Todos os socos; 
- Todos os chutes; 
 

Nas regras do MMA, são permitidos: 
 

Em pé: 
- Todos os socos; 
- Todos os chutes; 

- Todas as cotoveladas; 
- Todas as joelhadas; 

- Esporadas; 
- Clinch sem limite de tempo desde que esteja tendo ação entre os lutadores; 

- Todo tipo de queda; 
 
No chão: 

- Todos os socos; 
- Chutes no oponente caído; 

- Bater com o antebraço no rosto; 
- Todos os tipos de imobilização e estrangulamentos; 
- Joelhadas. 

 
Todas as modalidades se darão por eliminatórias do dia 08 ao dia 12 de dezembro, nos dias 

13 e 14 serão feitas as finais. 
 
MATERIAL DE PROTEÇÃO 

 
Muaythai 

 
Nas preliminares, será obrigatória a utilização dos seguintes materiais de proteção: 
 

- Capacete; 
- Protetor de Tórax; 

- Protetor de Genital (masculino e feminino); 
- Luvas; 
- Protetor Bucal; 

- Caneleiras; 
- Cotoveleiras. 



 

 

Nas finais, será obrigatória a utilização dos seguintes materiais de proteção: 

 
- Luvas; 

- Protetor de seios (categoria feminina); 
- Protetor Genital (masculino e feminino); 
- Cotoveleiras; 

- Protetor Bucal. 
 

Thaiboxing 
 
Nas preliminares, será obrigatória a utilização dos seguintes materiais de proteção: 

 
- Capacete; 

- Protetor de seios (categoria feminina); 
- Protetor Genital (masculino e feminino); 
- Caneleiras; 

- Luvas; 
- Protetor Bucal. 

 
Nas finais, será obrigatória a utilização dos seguintes materiais de proteção: 
 

- Luvas; 
- Protetor de seios (categoria feminina); 

- Protetor Genital (masculino e feminino); 
- Caneleiras; 

- Protetor Bucal. 
 
Kickboxing 

 
Nas preliminares, será obrigatória a utilização dos seguintes materiais de proteção: 

 
- Capacete; 
- Protetor de seios (categoria feminina); 

- Protetor Genital (masculino e feminino); 
- Caneleiras; 

- Luvas; 
- Protetor Bucal. 
 

Nas finais, será obrigatória a utilização dos seguintes materiais de proteção: 
 

- Luvas; 
- Protetor de seios (categoria feminina); 
- Protetor Genital (masculino e feminino); 

- Caneleiras; 
- Protetor Bucal. 

 
MMA 
 

Nas preliminares, será obrigatória a utilização dos seguintes materiais de proteção: 
 



 

 

- Capacete Fechado; 

- Protetor de Tórax; 
- Protetor Genital (masculino e feminino); 

- Cotoveleiras; 
- Caneleiras; 
- Luvas de Dedos bem almofadadas; 

- Protetor Bucal. 
 

Nas finais, será obrigatória a utilização dos seguintes materiais de proteção: 
 
- Capacete Fechado; 

- Protetor de Seios (categoria feminina); 
- Protetor Genital (masculino e feminino); 

- Cotoveleiras; 
- Luvas de Dedos bem almofadadas; 
- Protetor Bucal. 

 
Nas categorias júniores, as finais serão obrigatórias à utilização dos mesmos materiais de 

proteção utilizados nas preliminares. 
 
MARCAÇÃO DE TEMPO 

 
Muaythai 

 
Categoria Júnior: 

- As preliminares serão de 1,5 minutos por 01 minuto de descanso; 
- As finais serão de 02 minutos por 01 minuto de descanso. 
 

Categoria Adulta Masculina e Feminina: 
- As preliminares serão de 02 minutos por 01 minuto de descanso; 

- As finais serão de 03 minutos por 01 minuto de descanso. 
 
Thaiboxing 

 
Categoria Junior: 

- As preliminares serão de 1,5 minutos por 01 minuto de descanso; 
- As finais serão de 02 minutos por 01 minuto de descanso. 
 

Categoria Adulta Masculina e Feminina: 
- As preliminares serão de 02 minutos por 01 minuto de descanso; 

- As finais serão de 03 minutos por 01 minuto de descanso. 
 
Kickboxing 

 
Categoria Junior: 

- As preliminares serão de 1,5 minutos por 01 minuto de descanso; 
- As finais serão de 02 minutos por 01 minuto de descanso. 
 

Categoria Adulta Masculina e Feminina: 
- As preliminares serão de 02 minutos por 01 minuto de descanso; 



 

 

- As finais serão de 03 minutos por 01 minuto de descanso. 

 
MMA 

 
Categoria Junior: 
- As preliminares serão de 02 minutos por 1,5 minutos de descanso; 

- As finais serão de 03 minutos por 1,5 de descanso. 
 

Categoria Adulta Masculina e Feminina: 
- As preliminares serão de 03 minutos por 1,5 minutos de descanso; 
- As finais serão de 04 minutos por 1,5 minutos de descanso. 

 
PESAGEM 

 
A pesagem se dará no dia antecedente do evento. 
 

Todos os atletas deverão estar presentes para a pesagem. 
 

Terá tolerância de 0,500 kg, sendo que será permitida apenas uma pesagem oficial. 
 
Todos os técnicos deverão estar com seus atletas no momento da pesagem, caso contrário, o 

mesmo não poderá reclamar. 
 

Caso o atleta no momento da pesagem oficial, não venha bater o peso de sua categoria, o 
mesmo será desclassificado do evento, não será feita nenhum tipo de alteração de 

categorias. 
 
CREDENCIAIS 

 
Todos os atletas e técnicos, para sua entrada no evento, deverão estar munidos de suas 

credenciais. 
 
As credenciais serão entregues no momento em que cada equipe for fazer a pesagem de seus 

atletas. 
 

Sem as credenciais, não será permitida a entrada no evento. 
 
INSCRIÇÕES 

 
Todas as inscrições e filiações deverão ser feitas até o dia 30 de novembro de 2013, não 

serão aceitas inscrições após esta data. 
 
As inscrições e filiações devem ser feitas neste prazo estipulado, para confecção dos 

certificados de participação, confecção das credenciais, preparação das chaves, confecção das 
carteirinhas de filiados e o passaporte desportivo de cada atleta. 

 
TÉCNICOS 
 

Cada atleta terá o direito de ter dois segundos em seu corner durante a luta. 
 



 

 

Na modalidade do Muaythai, os segundos não poderão auxiliar, instigar ou motivar seus 

atletas durante o round, apenas nos intervalos. 
 

Nos intervalos, os dois segundos podem subir ao ringue, mais apenas um poderá entrar nas 
cordas. 
 

Os técnicos não podem em hipótese alguma se dirigir de qualquer forma aos árbitros e juízes. 
 

Caso o técnico ache que o resultado da luta foi injusto, ao final da mesma, deverá se mover a 
mesa central e preencher a ficha de recurso, de forma educada e amigável, caso o mesmo 
venha a contrariar esta regra, por mais que tenha razão, o atleta será desclassificado do 

evento. 
 

Todos os técnicos deverão estar presentes no momento do conselho arbitral, aquele que não 
comparecer, não poderá reclamar das regras, ou exigir qualquer coisa, pois as regras serão 
todas passadas e as dúvidas tiradas durante o conselho. 

 
EXAMES 

 
Todos os treinadores deverão enviar junto a ficha de inscrição o exame de aptidão física de 
seus atletas. 

 
Caso o atleta não apresente o exame, o mesmo não poderá estar participando do evento, 

uma vez que este exame seja para a própria segurança do atleta. 
 

Exame de sangue também será exigido, sendo que os mesmos poderão ser entregues na 
data da pesagem. 
 

FORMAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA 
 

A Seleção Brasileira será formada a partir dos 02 (dois) primeiros colocados de cada 
categoria, somando um total de: 
 

Categoria Junior Masculino – 28 atletas; 
Categoria Junior Feminino – 22 atletas; 

Categoria Adulta Masculina – 26 atletas; 
Categoria Adulta Feminina – 20 atletas; 
 

Cada atleta selecionado deverá ir atrás de patrocínio para viagem, a WTBF Brasil buscará 
valores mais em conta. 

 
Após a seletiva, todos os selecionados, deverão ir à busca do seu passaporte, os menores da 
devida autorização do juizado de menores para a viagem. 

 
Todos os atletas deverão apresentar o exame médico de aptidão física e o exame de sangue. 

 
Cada treinador se responsabilizará em entregar os documentos e exames de seus atletas à 
WTBF Brasil, no endereço: 



 

 

Av. Joaquim Dorneles, nº 816, Vila Bandeirantes, CEP 79006-420, Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul. Uma vez que se não for entregue esses documentos, o atleta será 
excluído da Seleção Brasileira e entrará no lugar do mesmo o 3º colocado no evento. 

 
GERAL 
 

A Seletiva para o Campeonato Mundial 2014 é um evento onde será feita a formação da 
Seleção Brasileira que representará o Brasil neste grande evento na Espanha. 

 
Somente atletas filiados poderão estar participando do evento e compondo a seleção. 
 

As inscrições deverão ser depositadas e os comprovantes de depósito enviados juntamente 
com as fichas de inscrição. 

 
Os depósitos devem ser feitos na seguinte conta: 
 

Banco Bradesco 
Agência: 1387-0 

Conta corrente: 0570958-0 
Favorecido: Eunice Saldanha da Silva 
(Tesoureira) 

 
Boa sorte a todos os competidores e que venha o Mundial 2014! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

INSCRIÇÃO SELETIVA MUNDIAL 2014 

 
Nome:  

 

Data de Nascimento:  Idade:  
 

Endereço:  Nº:  
 

Cidade:  CEP:  UF:  
 

Telefone Fixo:  Celular:  
 

RG:  CPF:  
 

E-mail:  
 

Professor:  
 

Equipe:  
 

Modalidade: (    ) Muaythai          (    ) Thaiboxing          (    ) Kickboxing          (    ) MMA 
 

Sexo: (   ) Masculino          (   ) Feminino Categoria: (   ) Júnior          (   ) Adulto 
 

 

 

 

 

 

 

Peso: 

Adulto Masculino: (   ) 45 kg   (   ) 48 kg   (   ) 51 kg   (   ) 54 kg   (   ) 57 kg   (   ) 60 kg  

(  ) 63,5 kg   (   ) 67 kg   (   ) 71 kg   (   ) 75 kg   (   ) 81 kg   (   ) 86 kg   (   ) 91 kg 

(  ) 91 kg em diante. 

 

Adulto Feminino: (   ) 45 Kg   (   ) 48 kg   (   ) 51 kg   (   ) 54 kg   (   ) 57 kg   (   ) 60 kg 

(   ) 63,5 kg   (   ) 67 kg   (   ) 71 kg   (   ) 75 kg   (   ) 75 kg em diante. 

 

Junior Masculino: (   ) 42 kg   (   ) 45kg   (   ) 48 kg   (   ) 51 kg   (   ) 54 kg   (   ) 57 kg 

(   ) 60 kg   (   ) 63,5 kg   (   ) 67 kg   (   ) 71 kg   (   ) 75 kg   (   ) 81 kg   (   ) 86 kg 

(   ) 91 kg   (   ) 91 kg em diante. 

 

Junior Feminino: (   ) 42 kg   (   ) 45 kg   (   ) 48 kg   (   ) 51 kg   (   ) 54 kg   (   ) 57 kg 

(   ) 60 kg   (   ) 63,5 kg   (   ) 67 kg   (   ) 71 kg   (   ) 75 kg   (   ) 75 kg em diante. 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu _____________________________________________________________, portador do 
RG:_________________ e do CPF:__________________________, venho através desta 

solicitar a minha participação no evento denominado por Seletiva Campeonato Mundial 
2014, a ser realizado do dia 08 a 14 de dezembro, na cidade de Nova Alvorada do Sul, no 

estado de Mato Grosso do Sul, estando ciente de que se trata de um evento de esportes de 
pleno contato, e que estou vulnerável a acidentes e lesões. Estou também ciente e isento a 
organização do evento de qualquer acidente ou lesões comigo ocorridos antes, durante e 

após o evento. Concordo em cumprir todas as regras estabelecidas pela organização do 
evento e da WTBF BRASIL, respeitando a organização, e os demais competidores, como 

também qualquer pessoa que venha estar dentro do local da realização do evento. 
 

 
 
 

Nome:_______________________ Assinatura:______________________ data:__________ 
RG:_______________________ 

CPF:______________________ 
 
 



 

 

 

 
 

Termo de Autorização 
(Apenas para menores de 18 anos) 

 

Eu ______________________________________________________________, portador 
do RG:___________________ e do CPF:________________________, declaro para devidos 

fins que sou o responsável legal do menor ________________________________________ 
_________________________________, onde autorizo o mesmo a estar participando do 
evento denominado por Seletiva Campeonato Mundial 2014, que será realizado do dia 08 

a 14 de dezembro de 2013, na cidade de Nova Alvorada do Sul, no Estado de Mato Grosso do 
Sul, estando eu ciente de que se trata de um esporte de pleno contato, onde o menor esta 

vulnerável a acidentes e lesões, isentando a organização do evento de qualquer 
responsabilidade de qualquer tipo de acidente ocorrido com o menor antes, durante e após o 
evento. Sendo assim, assino e firmo o presente termo de responsabilidade, afirmando que 

todas as informações citadas anteriormente são verdadeiras. 
 

 
Nome:_____________________ Assinatura:________________________ data:__________ 
RG:______________________ 

CPF:_____________________ 
 
(anexar cópia do RG e do CPF do responsável legal pelo menor) 

 
 

As fichas de inscrições devem ser todas preenchidas de próprio cunho, e enviadas ao 
endereço Rua Joaquim Dornelas, 816, Vila Bandeirante, Campo Grande, Mato Grosso 
do Sul, CEP: 79006-420 em nome do Sr. Presidente da WTBF BRASIL, junto com as cópias 

dos documentos acima citados e duas fotos 3X4, junto com o comprovante do depósito das 
inscrições no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 


