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Regulamento 

  

Técnicas permitidas 

Agarrar a perna do oponente quando o oponente chutar:  A perna pode ser mantida por 3” 

(três segundos) ou 2 (dois) passos à frente, podendo contra-atacar com as técnicas permitidas 

no Muay Thai. (por exemplo, cotovelo ou joelho na perna agarrada, punho na face, chutes 

circulares, como chute baixo ou chute alto, ou projetar o oponente fazendo com que ele perca 

o equilíbrio. 

Chutes frontais: são permitidos como golpe desde que excedam a linha do short. É permitido 

retardar o avanço de um chute circular usando a sola do pé (na coxa ou no quadril), desde que 

não esteja abaixo do joelho e a intenção do referido chute frontal não seja ferir a coxa do 

oponente. O árbitro considerará a intenção do golpe. 

Chutes circulares: eles podem ser desferidos no corpo inteiro. (dentro e fora da perna, incluindo 

o joelho e as costas ou a nuca), exceto os órgãos genitais. 

Bloqueios: Se permite bloquear golpes com a tíbia. 

Clinch: Os lutadores podem trocar golpes usando os golpes legais (cotovelos, joelhos, punhos). 

Se não houver golpe, eles terão um prazo de aproximadamente 5 ”(cinco segundos) e a critério 

do árbitro onde ele deve intervir, separando-os. Durante o clinch, será permitido travar o 

oponente usando a perna (tibia), para evitar o ataque de joelhos, mas desde que a intenção não 

seja desestabilizar o oponente. 

Projeções: são válidas desde que não sejam utilizadas técnicas de judô (com o uso do quadril ou 

ganchos com as pernas). As projeções bem realizadas têm grande importância na pontuação 

pelos juízes e serão contados como uma queda, desde que a técnica seja realizada com 

perfeição. 

Os joelhos: eles podem ser usados para golpear com exceção da área genital. Eles terão grande 

validade na obtenção de pontos. O lutador também pode utilizar as mãos para levar a  cabeça 

do adversário em direção ao seu joelho. 

Cotovelos: todos os tipos de cotovelos são permitidos. 

Os golpes nas costas: são considerados válidos. 

Empurrar: permitido desestabilizar o oponente e conectar golpes. 

Baixar a guarda do oponente: para conectar golpes de cotovelo ou joelho. 

Técnicas proibidas: 

Varreduras: Elas não podem ser usadas para prender o oponente com o fim de derrubá-lo, mas 

SIM na forma de um chute. 

 



 

 

Bater com o calcanhar ou com ou tornozelos: durante o clinch é estritamente proibido bater 

com o calcanhar nas pernas do oponente. 

Takcles: não é permitido segurar as pernas se o oponente não chutar ou dar uma joelhada. 

Estrangular ou travar: não se pode pegar o pescoço para sufocar o oponente, mesmo durante 

o Clinch. 

Bater nos órgãos genitais: Se houver um impacto nos órgãos genitais, o árbitro avaliará a 

intenção, tomando a seguinte determinação: 

. Se o golpe for intencional, o boxeador que cometer a falta será desqualificado. 

. Se a falta for acidental, o infrator será deduzido ½ ponto e o boxeador lesionado deve receber 

o tempo necessário para se recuperar. 

. Se eles não puderem continuar, a pontuação das fichas será usada, desde que o primeiro round 

tenha sido completado. 

. Se o primeiro round não tiver sido completado a luta será sem decisão. 

Cabeçada: Se houver um choque de cabeças, o árbitro avaliará a intenção, tomando a seguinte 

determinação: 

. Se o golpe for intencional e o boxeador danado, como resultado do golpe, não puder continuar 

lutando (devido a um corte profundo), o boxeador que cometer a falta será desqualificado. Se a 

luta continuar, ½ ponto será deduzido do boxeador infrator 

. Se a colisão for acidental e o boxeador danado, como resultado da colisão, não puder continuar 

lutando, as fichas de pontos serão usadas desde que o primeiro round tenha passado. 

Se o acidente ocorrer durante o primeiro round a luta será sem decisão. 

Segurando as cordas: Proibido pegar as cordas para conectar golpes. 

Diretrizes do Torneio 

O número de rounds: serão 3 (três) com duração de 3 minutos de combate e recuperação de 2 

minutos. Antes do combate, o wai khruu (dança de Muay Thai em homenagem ao Mestre) será 

realizado e não é obrigatório. 

As proteções 

AMADOR: Os competidores se enfrentarão com luvas do mesmo tamanho (14 ou 16 onças), 

protetor de cabeça (previamente acordado), protetor de bucal e coquilha. Proteção nas pernas 

e de tórax, conforme previsto nos regulamentos do Muay Thai Amateur da Tailândia. Além disso, 

será permitido o uso de tornozeleiras para manter as articulações firmes. 

 



 

 

O uso de proteção no tórax não é obrigatório, desde que haja um acordo entre as partes (apenas 

nos torneios da América do Sul) . 

Limite de knockdows: Não há limites. 

Quando um dos competidores cai por golpe, o árbitro faz a contagem de proteção 

correspondente, deixando-a continuar ou não (a critério do árbitro) de acordo com o dano do 

competidor. 

No caso de uma queda de projeção, uma vez restabelecidos os boxeadores, a luta será retomada 

imediatamente sem uma contagem de proteção (a menos que o árbitro considere a contagem 

necessária para a integridade dos boxeadores), sendo a queda registrada nos dois casos pelos 

juízes com a pontuação correspondente nas suas fichas de pontuação (com ou sem uma 

contagem de proteção). 

As pontuações 

Os juízes devem levar os seguintes pontos para os pontos nas fichas: 

5 pts para o vencedor da Round 

4 1/2 Pts. para o perdedor do round com uma diferença mínima. (sem quedas) 

4 pts para o perdedor do round com uma diferença mais perceptível (sem quedas) 

3 1/2 Pts. para o perdedor do round com uma diferença (entre os pugilistas) de 1 (uma) queda. 

3 pts para o perdedor do round com diferença de mais de uma queda entre os pugilistas. 

 

Os juízes devem levar em consideração as pontuações dos rounds: 

O uso das técnicas específicas do Muay Thai. 

A eficácia nos golpes. 

A postura e elegância no ringue. 

A evasão de golpes com desvios e bloqueios, além do bom manuseio do contra-ataque 

O uso das pernas, joelhos, cotovelos, clinch, projeções e boxe. 

Uma projeção desleixada não será contada como uma queda (desleixada se refere ao uso 

excessivo da força. 

Categorias Muay Thai Amador: 

Mínimo. Inferior a 50 kg 

Mosca (Bantam). Peso máximo: 53 Kg 

Peso Pluma. Peso máximo: 57 Kg 



 

 

Peso Leve . Peso máximo: 61 Kg 

Peso Super Leve. Peso máximo: 63,5 Kg 

Meio médio. Peso máximo: 67 Kg 

Médio. Peso máximo: 71 Kg 

Super Médio. Peso máximo: 76 Kg 

Médio Pesado. Peso máximo: 81 Kg 

Cruzeiro. Peso máximo: 86 Kg 

Pesado. Peso máximo: 93 Kg 

Super Pesado.  Peso máximo: + 93 Kg 


