LIGA GONÇALENSE DE DESPORTOS
BOLETIM OFICIAL Nº 04/2012 - SÃO GONÇALO, 09 DE MARÇO DE 2012
RESOLUÇÕES DA PRESIDÊNCIA

1 – TAÇA JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA MACHADO DE M.M.A. (2° ETAPA DO ONLY FIGHT
CHALLENGER).
Informo aos interessados que a TAÇA JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA MACHADO DE M.M.A. (2°
ETAPA DO ONLY FIGHT CHALLENGER), será realizado no Tamoio Futebol Clube, Av. Presidente
Kennedy, 101– Porto da Pedra – São Gonçalo – RJ, no dia 22.04.2012 (SOMENTE AMADORES). As
inscrições poderão ser feita até o dia 14.04.2012, no horário de 11h às 13h, na sede da LGD e FKBERJ,
anexo ao estacionamento do Tamoio Futebol Clube, informações – telefone 2604.9005, 3046.1771, 77293433 com o Sr. FABIANO MELLO.
Obs 1.: Os PROFESSORES e atletas que não possuem vínculo com a LIGA GONÇALENSE DE
DESPORTOS, deverão comparecer a entidade até o dia 12.04.2012 para retirar a ficha de filiação de atleta,
para que com esta em mãos, o atleta dirija-se ao médico, para que este ateste sua condição de saúde na
própria ficha e assim obtenha condições para competirem.
Obs 2.: As filiações somente serão aceitas com o carimbo do médico na ficha.
Obs 3.: O campeonato está programado para ter o encerramento às 20h, portanto não poderemos
aceitar atletas retardatários para inscrição e pesagem. Pois implicaria no atraso geral da competição.
2 – REGULAMENTO
TAÇA JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA MACHADO DE M.M.A. (2° ETAPA DO ONLY FIGHT HALLENGER).
CAPÍTULO – I – DA ORGANIZAÇÃO E SEUS FINS
Artigo 1º - A taça José Antônio Ferreira Machado de M.M.A. é uma competição oficial do Município
de São Gonçalo, que será realizada pela Liga Gonçalense de Desportos, com o objetivo principal de
estimular, propagar e divulgar o M.M.A., onde participarão associações filiadas e convidadas a L.G.D.;
Parágrafo único: Será realizado um curso de árbitro no dia 22 de abril às 10:00h, com o diretor de
arbitragem de MMA da LGD, o Sr. DOUGLAS AIRES.
O curso será realizado na sede da LGD (com endereço citado acima). As inscrições serão aceitas
até 14.04.2012.
O valor do investimento será de R$ 80,00 (oitenta reais).
Os árbitros formados nesta oportunidade farão parte do quadro de árbitros da LGD.
CAPÍTULO – II – DAS ASSOCIAÇÕES E SUAS OBRIGAÇÕES
Artigo 2º - As associações terão como prazo de inscrições, até o dia 14.04.2012, após esta data não
serão aceitas novas inscrições;
Artigo 3º - Somente será cobrado R$ 70,00 de inscrição.
CAPÍTULO – III – DOS ATLETAS E SEUS DEVERES
Artigo 4º - Serão considerados aptos a competir somente atletas filiados a LGD;
Artigo 5º - O atleta disputante terá que estar inscrito, em ficha padrão da LGD, não podendo faltar
02 fotos (3x4), Xerox da certidão de nascimento, atestado médico e assinatura do atleta. Nenhuma ficha de
inscrição será aceita fora destas normas. Condição para que os atletas tenham seus dados estatísticos,
registrados na entidade;

CAPÍTULO – IV – DAS LUTAS E SEUS EFEITOS
Artigo 6º - As chaves serão sorteadas no dia 18.04.2012, às 20 h, no entanto, terá que aguardar a
pesagem oficial para confirmar o atleta na categoria. O atleta que não estiver no peso será
DESCLASSIFICO;
Artigo 7º - As lutas serão de acordo com as seguintes categorias de peso:
- 58 kg/ -64 kg/ -70 kg/ -76 kg/ -82 kg/ -88 kg/ - 94 kg/ -100 kg/ +100 kg
- Tolerância 200gr
- Pesagem 40 minutos antes da categoria
- O atraso do atleta será considerado igual WO
Artigo 8º - As lutas serão realizadas com 01 round de 4 minutos. Em caso de empate, mais 1
round extra de 2 minutos, após 1 minuto de descanso. As lutas finais serão realizadas em 3 rounds de 3
minutos por 1 minuto de descanso entre rounds.
CAPÍTULO – V – PREMIAÇÃO
Artigo 9º - As equipes campeãs serão premiadas da seguinte forma:
CAMPEÃ - Troféu + Kit de roupas ou suplementos;
VICE–CAMPEÃ - Troféu
3º COLOCADA - troféu
CAPÍTULO – Vl – REGRAS DA COMPETIÇÃO
Artigo 10º - Serão consideradas manobras passíveis de advertência o seguinte:
- Segurar ou se pendurar nas cordas ou grades
- Segurar luvas/ shorts/ capacetes ou caneleiras
- Presença de mais de um cornermen na área de luta
- Palavras ofensivas do córner
Paragrafo único: A partir da insistência dos itens acima a advertência vira punição que pode ser perda de
ponto ou desclassificação.
Artigo 11º - Em cada luta que tiver mais de 1 round será oferecido:
- balde limpo
- garrafa de plástico com água
- banco aprovado pela organização do evento
Artigo 12º - Serão consideradas faltas no MMA AMADOR:
- Chave de calcanhar (podendo haver desclassificação)
- Chave de joelho
- Americana no pé
- pedalada
- Dar cabeçada no adversário
- Morder ou cuspir no adversário

- Puxar os cabelos do adversário
- Agarrar o adversário pela boca
- Atacar a região genital do oponente
- Intencionalmente colocar um dedo em qualquer orifício do oponente
- Golpear com o cotovelo
- Manipular juntas pequenas
- Golpear a coluna vertebral ou parte de trás da cabeça do oponente
- Golpear os rins com os calcanhares
- Qualquer golpe à garganta
- Agarrar, beliscar, torcer a pele ou carne
- Agarrar a clavícula
- Chave de cervical
- Usar o clinche do Muay Thai com as duas mãos (Com uma mão é permitido)
- Pisão nos joelhos (podendo haver desclassificação)
- Chutar ou socar a cabeça de um adversário que esteja com o joelho, a mão apoiada no chão, ou ainda
deitado no chão (podendo haver desclassificação)
- Aplicar joelhadas na cabeça de um adversário que esteja com o joelho ou a mão apoiada no chão, ou
ainda deitado no chão (podendo haver desclassificação)
- Pisar em um adversário caído
CAPÍTULO – Vll – RESULTADO
Artigo 13º - O resultado da luta será dado da seguinte forma:
- Submissão (finalização):
- por Desistência: quando um lutador usa mão (dando três tapinhas) para indicar que não deseja mais
continuar
- por Desistência verbal: quando um lutador anuncia verbalmente que não deseja mais continuar
- Nocaute técnico:
Por interrupção da luta pelo árbitro
Por interrupção da luta pelo médico
Quando uma contusão causada por manobra legal for severa demais, suficiente para interromper a luta.
- Nocaute
- Decisão
Unânime - quando os três juízes apontam o mesmo vencedor ao final do (dos) rounds regulamentares.
Dividida - quando dois juízes apontam um lutador como vencedor e o terceiro juiz aponta o outro lutador
como vencedor.
Majoritária - quando dois juízes apontam um lutador como vencedor e o terceiro juiz aponta empate.

- Empate:
Unânime - quando os três juízes indicam empate ao final dos rounds regulamentares.
Majoritária - quando dois juízes indicam empate e o terceiro aponta um vencedor
Dividido - quando todos os juízes indicam resultados diferentes que somam empate.
- Desclassificação, conforme explicativo anterior.
- No contest, conforme explicativo anterior.
CAPÍTULO – Vlll – TRAJES E EQUIPAMENTO
Artigo 14º - Os competidores devem lutar trajando bermudas aprovados pelo evento, sem nenhum
tipo de camisa ou calçado. Calças (inclusive de kimonos) não são permitidas. Serão permitidas apenas
logomarcas de equipes.
Artigo 15º - Os lutadores devem utilizar luvas leves (6 onças), que deixam os dedos livres.
Paragrafo único - As luvas serão fornecidas pelo organizador do evento em perfeitas condições.
Artigo 16º - Em todas as categorias de peso as bandagens são obrigatórias. Sob nenhuma
circunstância as luvas de um lutador podem ser colocadas antes de receber aprovação da organização.
Artigo 17º - Todos os competidores devem usar protetor bucal durante as lutas, protetor este que é
de uso pessoal e os atletas devem trazer consigo. O round não pode começar sem o protetor no lugar.
Paragrafo único: Se o protetor cair involuntariamente, o árbitro deve pedir tempo, limpa-lo e reinseri-lo na
boca do competidor que o perdeu em momento oportuno, sem interferir na ação imediata.
Artigo 18º - Os Lutadores deverão usar:
- Coquilha (Protetor genital) uso pessoal.
Obs.: O atleta que não trouxer sua coquilha não poderá lutar.
- Capacete. (fornecido pela organização)
- Caneleiras. (deve ser adquirido pelos competidores)
Artigo 19º - Será proibido o atleta lutar com: joias, piercing, etc.
CAPÍTULO – lX – ARBITRAGEM E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Artigo 20º - O árbitro e o médico do evento são os únicos indivíduos que podem interromper uma
luta e os únicos autorizados e entrar na área de combate a qualquer momento.
Artigo 21º - Os juízes devem avaliar as técnicas dos competidores.
Artigo 22º - A ordem abaixo relacionada define o peso de cada feito avaliado.
- Trocações efetivas;
- Quantidade de quedas e reversões com sucesso executado por um competidor, por exemplo, queda da
posição em pé para a montada ou lutadores que ficam embaixo, na guarda;
- Controle da área de luta - julgamento de quem está controlando o ritmo e posição da luta, por exemplo,
com tentativas de quedas para forçar a luta no chão, passagem de guarda para conseguir posição de
montada, impedir uma tentativa de queda permanecendo em pé e usando trocação legal;
- Agressividade efetiva - lutar se movendo para frente e disparando golpes legais
- Defesa - evitar ser quedado, atingido por trocação ou raspado.

Paragrafo único: Se uma luta passa maior parte do tempo de um round no chão, os dois primeiros itens
(trocações e agarramentos efetivos) são invertidos na prioridade.
- O sistema de 10 pontos por round deve ser adotado em todas as lutas.
Artigo 23º - Os 03 juízes marcam o placar em cada round, quando o vencedor daquele round leva
10 pontos e o perdedor, 9 ou menos.
Paragrafo único: Existirá empate apenas em 9 a 9, pois se entende que um lutador começou melhor até
certo ponto do round e o outro conseguiu reverter a situação, ambos marcarão 9 pontos.
Artigo 24º - O placar mínimo quem um lutador pode receber num round é 8.
CAPÍTULO – X – PROGRAMAÇÃO DE PESAGEM
Artigo 25º – O evento seguirá a seguinte ordem de pesagem:

DOMINGO

22 de Abril de 2012 - a partir das 13:00

Parágrafo Único – Todos os atletas terão que estar 1 hora antes de começar a pesagem.
CAPÍTULO – Xl – DAS DISPOSIÇÕES EM GERAL
Artigo 26º - Cada Associação participante é conhecedora das normas das Entidades e Órgãos
superiores;
CAPÍTULO – XII – DAS INFRAÇÕES DICISPLINARES
Artigo 27º - As infrações disciplinares serão julgadas pelo Tribunal de Justiça Desportiva da LGD.
Artigo 28º - Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pelo Diretor técnico do
departamento de M.M.A.

São Gonçalo, 09 de Março de 2012.

Douglas Aires de Lima
Diretor do Departamento de Árbitros de MMA

Fabiano Almeida de Mello
Diretor do Departamento de Técnico de MMA

Robson Luiz Sueth de Oliveira
VICE-PRESIDENTE DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA

