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CAPÍTULO I – DAS REGRAS GERAIS E DA 
PARTICIPAÇÃO 

 

Art.1.  A competição de Wrestling dos Jogos Escolares Maranhenses JEM’s/2022 obedecerá às 

Regras Oficiais da United World Wrestling (UWW), reconhecidas pela Confederação Brasileira 

Wrestling (CBW), salvo o estabelecido neste regulamento. 

Art.2. Cada município poderá inscrever até 5 (cinco) atletas de cada gênero e 1 (um) técnico. 

  Art.3. A competição será realizada para atletas nascidos exclusivamente nos anos de 2007, 2006 
e 2005. 

Art.4. As competições serão disputadas no Estilo Livre (masculino e feminino) e Greco Romana 

(somente masculino). 

Art.5. No masculino, aluno/atleta poderá disputar os 2 (dois) estilos de luta, o Estilo Livre e a 

Greco Romana, desde que seja na mesma categoria de peso em que está inscrito. 

Art.6. Serão realizados torneios individuais em cada uma das 03 (três) categorias de peso, nos 

dois naipes. 

Art.7. O Congresso Técnico com os representantes das equipes participantes tratará 

exclusivamente de assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais, pesagem, sistema 

de competição, além de outros assuntos correlatos. 

Parágrafo único - Nenhum aluno/atleta ou equipe poderá competir sem a presença de 

um professor/técnico com CREF atualizado. Na ausência deste, os mesmos não serão 

impedidos de disputar a competição, porém caso vença, terá o resultado investido a favor 

do adversário(a). 

Art.8. Serão aplicadas as seguintes pontuações nos torneios individuais que utilizem o sistema 

de disputa por grupo: 

❖ Vitória por encostamento (imobilização) 

❖ Vitória por desclassificação (violação de regras) 

❖ Vitória por desclassificação (acúmulo de três faltas) 

❖ Vitória por W x O 

 
05 

pontos 

❖ Vitória por 10 pontos de diferença em todo combate (Estilo Livre, 

Masculino e Feminino). 

❖ Vitória por 8 pontos de diferença em todo combate (Greco 

Romana, somente masculino). 

❖ Vitória por lesão ou intervenção médica 

04 
pontos 



 
 
 
 
 
 
 

❖ Vitória por pontos ao final do tempo de combate 03 
pontos 

❖ Derrota por pontos ao final do tempo de combate, desde 

❖ que tenha feitos pontos técnicos no combate. 
01 ponto 

 
Art.9. Para os torneios individuais serão adotados os seguintes procedimentos: 

❖ Cada aluno/atleta só poderá participar de 01 (uma) categoria de peso. 

❖ Para que seja realizada a competição, a categoria de peso deverá ter no mínimo 
02 (dois) alunos/atletas inscritos. 

         Serão disputadas as seguintes categorias de peso: 

 

CATEGORIA 15 A 17 ANOS 
(ESTILO LIVRE - EL)  

MASCULINO E FEMININO 

CATEGORIA DE PESO FEMININO MASCULINO 

Peso Leve 1 (LE) 40 a 43kg 45 a 48kg 

Peso Leve 2 (LE) 46 a 49kg 51 a 55kg 

Peso Médio (ME) 53 a 57kg 60 a 65kg 

Peso Pesado 1 (PE) 61 a 65kg 71 a 80 kg 

Peso Pesado 2 (PE) 69 a 73kg 92 a 110kg 

CATEGORIA 15 A 17 ANOS 
(ESTILO GRECO ROMANA - GR) 

MASCULINO 

  CATEGORIA DE PESO MASCULINO  

Peso Leve 1 (LE) 45 a 48kg  

Peso Leve 2 (LE) 51 a 55kg  

Peso Médio (ME) 60 a 65kg  

Peso Pesado 1 (PE) 71 a 80kg  

Peso Pesado 2 (PE) 92 a 110 kg  

❖ A pesagem será realizada sob a responsabilidade da Comissão Técnica, em data e 

horário definido no Congresso Técnico. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

❖ O atleta que não comparecer a pesagem será automaticamente eliminado da 
competição. 

❖ O atleta que na pesagem extra-oficial, se apresentar com o peso inferior ou 
superior a 1kg do peso da categoria na qual está inscrito, estará 
automaticamente impedido de participar da competição, e, aos alunos/atletas 
classificados para a fase nacional, precisam estar no peso mínimo e máximo, 
da categoria inscrita, de 5% em até 72h da viagem. 

❖ Os atletas poderão se pesar de sunga, enquanto as alunas/atletas poderão se pesar 
de collant/maiô. 

❖ O sistema de disputas obedecerá aos seguintes critérios: 

❖ Nos confrontos com 02 (dois) participantes: melhor de 03 confrontos. 

❖ Nos confrontos com 03 (três) a 05 (cinco) participantes: disputa de todos contra todos. 

❖ Nos confrontos com 06 (seis) participantes: será utilizado forma de dois grupos de 
03 (três) no sistema de todos contra todos em cada grupo onde os campeões de 
cada grupo fazem a final e os segundos colocados de cada grupo se sagram em 
terceiro lugar. 

❖ Nos confrontos com 07 (sete) participantes: será utilizado forma de dois grupos, um 
de 03 (três) e um de 04 (quatro), no sistema de todos contra todos em cada grupo, 
onde os campeões de cada grupo fazem a final e os segundos de cada grupo se 
sagram em terceiro lugar. 

❖ Nos confrontos com 08 (oito) participantes: será utilizado em forma de dois grupos 
de 04 (quatro), no sistema de todos contra todos em cada grupo, onde os campeões 
de cada grupo fazem a final e os segundos de cada grupo se sagram em terceiro 
lugar. 

❖ A partir de 09 (nove) participantes: será utilizado o sistema de eliminatória dupla, 
onde os vencedores disputam a medalha de ouro e prata e os perdedores disputam 
a medalha de bronze. 

Art.10. O tempo de luta será de dois períodos (rounds) independentes de 03 (três) minutos de 

duração com um intervalo de 30 segundos entre eles. (os pontos de um período não são 

computados para o próximo). Caso necessário, será realizado um terceiro período de 

desempate com ponto de ouro (golden score) e duração máxima de 03 (três) minutos. 

 

Art.11. O atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e devidamente 
uniformizado. 

 

❖ Serão considerados uniformes de luta (malha) 

❖ Feminino – malha de luta ou camiseta, top e short de amarrar por cima de suplex ou 
lycra. 

❖ Masculino – malha de luta ou camiseta e short de amarrar. 



 
 
 
 
 
 
 

❖ Na Etapa Estadual, os alunos classificados só poderão competir com a malha de  luta. 

❖ O aluno/atleta deverá ter 2(duas) malhas, uma vermelha e outra azul.  

❖ Não será permitido uso de qualquer acessório com parte metálica (ex: anéis, 
colares, joelheira articulada, grampos de cabelo). 

 

Art.12. Na impossibilidade da marcação circular, as lutas podem ser realizadas em uma 

área quadrada com 7x7 metros. 

Art.13. Se o período acabar empatado em numero de pontos será declarado vencedor do 

período o atleta tiver pontuado por ultimo. 

Art.14. Caso o período termine o tempo regulamentar em zero a zero, os árbitros indicarão o 

atleta mais ativo, dará prosseguimento ao período (round), por mais 30(trinta) segundos, onde 

o atleta menos ativo deverá obrigatoriamente fazer 01 (um) ponto, este não obtendo êxito, 

reverte 01 (um) ponto em favor do atleta mais ativo, e conseqüentemente será declarado 

vencedor do período. 

Art.15. O combate será considerado terminado quando: 

❖ Ocorrer uma imobilização/encostamento (dominar o oponente com as 02 (duas) 
escápulas no tapete). 

❖ Um(a) aluno(a)-atleta vencer por pontos os dois períodos. 

❖ Um(a) atleta for desclassificado. 

❖ Um(a) aluno(a)-atleta sofrer uma lesão que o impeça de continuar no combate, após 
intervenção e declaração médica. 

❖ Se cada aluno(a)-atleta vencer um período aquele que no somatório dos dois períodos 
tiver mais pontos será declarado vencedor do combate. 

❖ Caso persista o empate, será realizado um terceiro período e quem fizer o primeiro 
ponto será declarado vencedor (ponto de ouro / golden score), persistindo o empate, 
será declarado vencedor o atleta que praticou mais ações. 

Art.16. O atleta campeão de cada peso na etapa Estadual estará classificado para etapa 

Nacional. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Art.17. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da modalidade, com anuência 

da Coordenação Geral. 

 

Art.18. Casos omissos e situações excepcionais de caráter técnico serão decididas pelo 

Comitê Organizador dos Jogos Escolares Maranhenses - 2022, com o suporte dos gestores 

técnicos da respectiva modalidade, não podendo, essas resoluções, contrariar as regras 

oficiais da modalidade. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Direção Técnica  

Jogos Escolares Maranhenses - JEM’s/2022. 


