
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE MUAY THAI TRADICIONAL 2017 

25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2017 - CMTB  
 

EDITAL DO EVENTO: 
 

INFORMAÇÕES: 
 

Data do Evento: 25 e 26 de novembro de 2017 

Local do Evento: Praça de Esporte - Ginásio Rosão – (ao lado do Estádio Manduzão) 

Endereço: Rua Nilson Schmidt, s/nº - Industrial – Pouso Alegre-MG – 37550-000 
Informações e Inscrições: Fone / Whats: (19) 98917-5531 ou pelo E-mail: cmtb@cmtb.com.br. 

 

INSCRIÇÕES e PREMIAÇÕES.: 
 

 O valor das inscrições de todas categorias são de R$ 50,00 reais para filiados a CMTB e R$ 70,00 
reais para não filiados por atleta. 

 

 O pagamento das inscrições devem ser feitas antecipadamente até o dia 17 de novembro de 

2017 via depósito bancário no Banco do Bradesco na Agencia: 1397 / Conta Corrente: 70963-8 / 

Favorecido: Confederação de Muay Thai do Brasil / e enviar o comprovante de depósito via whats (19) 

98917-5531 ou E-mail: cmtb@cmtb.com.br por foto ou imagem (JPG) para que seja validada sua 

inscrição. 

 

 Todos atletas devem preencher a ficha de inscrição e enviar por e-mail ou whats, preenchida e assinada 

(Quando menor assinada pelos pais ou resposável). 

 

 

 ATENÇÃO!!! O encerramento das inscrições será no dia 17 de 

novembro de 2017. Não aceitaremos inscrições fora do prazo. 
 

 A inscrição só é validada mediante a confirmação do pagamento da taxa de inscrição. 

  

 Nas categorias Estreantes e Amador aberto, só poderão ser inscritos atletas que realmente só 

lutaram eventos amadores. Se por ventura algum atleta que já lutou eventos profissionais se 

inscrever nas categorias amadoras, será automaticamente desclassificado pela comissão 

organizadora e se campeão terá seu título confiscado pela comissão do evento.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No dia do evento os cards das lutas estarão todos prontos para agilizar o andamento do evento. 

 As premiações serão medalhas para todas categorias Estreantes para o campeão e para o vice-campeão e 

cinturão para todas categorias Amador Aberto para o campeão e medalha para o vice-campeão.   

 

 

EQUIPAMENTOS, REGRAS, CATEGORIAS E OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 
EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA OS COMBATES.: 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Cada atleta deverá trazer seu protetor bucal, sua bandagem, seu shorts de 

Muaythai, seu protetor genital (coquilha) e sua caneleira. Os Capacetes, luvas, coletes e cotoveleiras serão 

fornecidos pelo evento. 

Qualquer equipamento que estiver faltando no momento do combate ocasionará a desclassificação do competidor! 

 

SUB-15 E SUB17 ESTREANTES (atletas com até 3 lutas): Luvas, bandagem nas mãos (simples sem 

macarrãozinho), cotoveleira, protetor de tórax, caneleira, protetor genital (coquilha), protetor de cabeça 

(capacete), short de muaythai, e protetor bucal. 

 

SUB15 E SUB17 AMADOR ABERTO (atletas com 3 lutas ou mais): Luvas, bandagem nas mãos (simples sem 

macarrãozinho), cotoveleira, caneleira, protetor genital (coquilha), protetor de cabeça (capacete), short de 

muaythai, e protetor bucal.  

 

ADULTO ESTREANTES (atletas com até 3 lutas) e ADULTO AMADOR ABERTO (atletas com 3 lutas ou 

mais): Luvas, bandagem nas mãos (simples sem macarrãozinho), cotoveleira, caneleira, protetor genital 

(coquilha), protetor de cabeça (capacete), short de muaythai, e protetor bucal.  

 

SUPER LUTAS: Luvas, bandagem nas mãos (simples sem macarrãozinho), cotoveleira, caneleira, protetor 

genital (coquilha), short de muaythai, e protetor bucal. 

 

 

REGRAS DOS COMBATES DE MUAY THAI.: 

 

PARA TODAS CATEGORIAS ESTREANTES E AMADOR ABERTO: 

 Projeções (quedas) serão válidas somente sem o uso dos quadris (judô, jiu-jitsu e etc.) 

 Luta de clinche, soltas ou saltando, são liberadas joelhadas desde que não sejam na cabeça, na nuca ou na 

região genital. 

 Cotoveladas, não serão válidas na nuca. Regras asiática. Valendo o uso de cotovelos com proteção. 

 Chutes, não serão válidos na região genital. 

 2 rounds de 2 minutos por um de descanso nas lutas clasificatórias e 3 rounds de 2 minutos por um de 

descanso nas lutas finais. (ocorrendo empate haverá um round extra). 

 GP de no máximo 8 atletas por categoria 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA TODAS CATEGORIAS SUPER LUTAS: 

 Projeções (quedas) serão válidas somente sem o uso dos quadris (judô, jiu-jitsu e etc.) 

 Luta de clinche, soltas ou saltando, são liberadas joelhadas desde que não sejam na cabeça, na nuca ou na 

região genital. 

 Cotoveladas, não serão válidas na nuca. Regras asiática. Valendo o uso de cotovelos com proteção. 

 Chutes, não serão válidos na região genital. 

 3 rounds de 2 minutos por um de descanso. (ocorrendo empate haverá um round extra). 

 

DIVISÃO DAS CATEGORIAS ESTREANTES E AMADOR ABERTO: 

 

 Sub-15 e Sub-17 Feminino: 45kg, 52kg, 60kg, 66kg, 71kg, 77kg, +77kg 

 Sub-15 e Sub-17 Masculino: 52kg, 60kg, 66kg, 71kg, 77kg, 85kg, +85kg 

 Adulto Feminino: 45kg, 52kg, 60kg, 66kg, 71kg, 77kg, +77kg 

 Adulto Masculino: 52kg, 60kg, 66kg, 71kg, 77kg, 85kg, 93kg +93kg 

 

INFORMAÇÕES DOS HORÁRIOS DA PESAGEM E DOS COMBATES: 

 

 As pesagens de todas categorias devem ser feitas no dia e no local do evento. 

 Para as categorias Estreantes a pesagem será no dia 25 de novembro das 08:00 às 12:00 horas 

 Para as categorias Amador Aberto a pesagem será no dia 26 de novembro das 07:00 às 09:00 horas. 

 

CRONOGRAMA DO EVENTO: 

 

 No dia 25/11 no evento, serão realizadas as lutas de todas categorias Estreantes e os combates terão início 

as 14:00 horas. 

 

 No dia 26/11 no evento, serão realizadas as lutas de todas categorias Amador Aberto e as Super Lutas e os 

combates terão início as 10:00 horas da manhã. 

 

 Durante os combates, nos corners de cada atleta será permitido apenas o treinador e mais um auxiliar. 

 

 A arbitragem terá um papel importantíssimo de manter a integridade física dos atletas durante os combates 

e caso não se tenha uma reação de defesa por parte de um dos participantes, algum corte ou sangramento 

excessivo de qualquer um dos atletas o combate será encerrado. 

 

 

Sejam Todos Bem-Vindos!!! 

 

Atenciosamente, 

 

CMTB – Confederação de Muay Thai do Brasil 

Fone / Whats: (19) 98917-5531  

E-mail: cmtb@cmtb.com.br 


