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REGULAMENTO GERAL DA I COPA ALEGRENSE DE SANDA 

Local: Ginásio de Esportes Dr. Victor Emanuel Alcure - Av. Olívio Correa Pedrosa, 

s/nº - Centro – Alegre-ES 

Data: 07/09/2013 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º. São objetivos da I Copa Alegrense de Sanda o desenvolvimento e a 

divulgação da arte marcial chinesa em território estadual e interestadual. 

Artigo 2º. A presente competição será regida pelas regras constantes do 

Regulamento e Anexos, os quais deverão ser obrigatoriamente observados pelas 

Associações, seus dirigentes e atletas. Tal regulamento e anexos foram elaborados 

baseados nos regulamentos oficiais da IWUF – International Wushu Federation, 

normas e critérios determinados pela CBKW – Confederação Brasileira de Kung 

Fu/Wushu, normas e critérios adotados pela FKFEES – Federação de Kung Fu do 

Estado do Espírito Santo, e regulamentos e normas do Brazil International Kung Fu 

Championship Tournament. 

Artigo 3º. Cabe a cada Associação a responsabilidade de divulgar o presente 

Regulamento dentre seus associados, assim como o fiel e total cumprimento das 

disposições nele contidas. 

 

DA MODALIDADE 

Artigo 4º. A modalidade de competição da I Copa Alegrense de Sanda é o Wushu 

Sanda. 

Parágrafo único – A modalidade de competição possui regras, categorias, fichas de 

inscrição, equipamentos e uniformes próprios, explícitos neste Regulamentos. 

Artigo 5º. Todos os atletas deverão apresentar um documento oficial com fotografia 

no momento da pesagem. O atleta que não estiver portando tal documento será 

eliminado da competição. 

§ 1º. Considera-se como “documento oficial com fotografia”: R.G., Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, Passaporte.  

OBS: caso o atleta possua carteirinha de atleta de Sanda, poderá apresentá-la no 

momento da pesagem. 
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§ 2º.  Não serão aceitos como “documento oficial com fotografia”: carteirinha de 

estudante, carteirinha de sócio de clube ou academia de musculação, dentre outros. 

§ 3º. O único documento oficial sem fotografia a ser aceito será Certidão de 

Nascimento. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Artigo 6º. As inscrições dos competidores serão de inteira responsabilidade das 

Associações, que deverão realizá-las no prazo especificado neste regulamento, 

com o preenchimento das fichas de inscrição. 

§ 1º. Os atletas não poderão competir em faixas etárias/peso/sexo/tempo de prática 

diferentes dos seus, ou seja, não haverá remanejamento de atletas para categorias 

diferentes das suas. 

§ 3º. Todos os atletas deverão preencher uma ficha para a oficialização de sua 

inscrição. 

§ 4º. Atestado Médico com data de emissão de até 20 (vinte) dias antes das 

competições será recebido e arquivado pela organização do evento, assim como o 

termo de responsabilidade de participação, assinado pelo atleta ou responsável. 

OBS: EM HIPÓTESE ALGUMA SERÁ PERMITIDO AO ATLETA COMPETIR SEM 

APRESENTAR O ATESTADO MÉDICO NO MOMENTO DA PESAGEM. EXAME 

CARDIOLÓGICO, HEMOGRAMA, ENCEFALOGRAMA OU OUTROS EXAMES 

PODERÃO SER SOLICITADOS PELO MÉDICO PARA A EMISSÃO DO 

ATESTADO. PORÉM, TAIS EXAMES, ISOLADAMENTE, SEM O DEVIDO 

RESPAUDO MÉDICO, NÃO DARÃO AVAL AO ATLETA PARA COMPETIR EM 

NOSSO EVENTO. O ATLETA QUE SE APRESENTAR À PESAGEM SEM PORTAR 

TAL ATESTADO MÉDICO SERÁ AUTOMATICAMENTE ELIMINADO DA 

COMPETIÇÃO. 
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DOS VALORES, PRAZOS E FORMAS DAS INSCRIÇÕES 

Artigo 7º. Os valores abaixo referem-se à inscrição de cada atleta, e serão de 

acordo com a data de depósito em conta. Os atletas filiados à Federação de Kung 

Fu do Estado do Espírito Santo terão direito a desconto, conforme quadro abaixo: 

Categoria Wushu Sanda: Associações que inscreverem de: 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO FILIADO NÃO FILIADO 

De 24/06/13 a 12/07/13 R$25,00 R$30,00 

De 13/07/13 a 26/07/13 R$30,00 R$35,00 

De 27/07/13 a 16/08/13 R$35,00 R$40,00 

 

§ 1º. As datas acima são referentes ao depósito em conta bancária e envio via 

Correio das fichas de inscrição e ficha técnica da delegação. Não serão aceitas 

inscrições realizadas após o prazo máximo citado acima (16/08/2013). Caso o 

atleta tenha efetuado o depósito dentro do prazo, mas sua ficha de inscrição 

não tenha sido enviada até 16/08/13, a inscrição do atleta será desconsiderada, 

não havendo reembolso.  

Os valores das inscrições deverão ser depositados pelas Associações/Professores 

na seguinte conta: 

Banco: 104 (Caixa Econômica Federal) 

Agência: 0169 

Operação: 013 (Conta Poupança) 

Número da conta: 3937-5 

Titular: Angelo Oliveira Gonçalves 

OBS: Enviar o comprovante de depósito digitalizado para o e-mail 

angelo.o.g@hotmail.com – Angelo Oliveira Gonçalves 

§ 2º. Não serão realizadas inscrições por e-mail, fax, carta ou qualquer outro meio 

que não o preenchimento da ficha de inscrição, devendo ser enviadas para o 

endereço abaixo: 

Rua Paulo Carneiro Soares, 206 – Bairro Nova Alegre – Alegre/ES  

CEP 29500-000 

Destinatário: Angelo Oliveira Gonçalves 

§ 3º. Nas fichas de inscrição há um campo destinado as assinaturas do professor da 

academia, atleta e responsável pelo atleta (quando este for menor de idade). Este 
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campo deve, obrigatoriamente, ser preenchido com a assinatura da pessoa. Serão 

desconsideradas as inscrições que apresentarem tal campo preenchido com nomes 

em letra de forma ou rasura. O professor responsável poderá enviar uma nova ficha 

de inscrição devidamente preenchida até o prazo máximo para as inscrições 

(16/08/13). 

 

DA CATEGORIA WUSHU SANDA 

Artigo 8º. O tipo de competição adotado neste evento é de Competição Individual.  

Artigo 9º. O sistema de competição aqui adotado é o de eliminatória simples. 

Artigo 10º. Em todas as categorias as lutas poderão 3 (três) rounds. O atleta que 

ganhar 2 (dois) rounds é o vencedor da luta.  

Artigo 11º. Na categoria Juvenil, os rounds são de 1 minuto e 30 segundos, por 1 

minuto de intervalo, e nas categorias Adulta e Master os rounds são de 2 minutos 

por 1 minuto de intervalo. 

Artigo 12º. Os árbitros deverão se concentrar na competição e não deverão 

conversar com outras pessoas, bem como permanecer em seus lugares, e sair só 

com autorização do árbitro chefe. Os técnicos deverão permanecer em seus locais e 

evitar manifestação descontrolada, palavreado vulgar e/ou violento. Os atletas, ao 

subirem no ringue, deverão cumprimentar o público e antes do início de cada round 

também deverão se cumprimentar. Quando o resultado da luta for anunciado, 

deverão trocar suas posições e, anunciado o resultado cumprimentarem-se e 

cumprimentarem o árbitro central, que retribuirá, e então cumprimentarão o técnico 

adversário, que também retribuirá o cumprimento.  

Artigo 13º. No caso de grande disparidade técnica entre os dois lutadores, por 

segurança, o técnico pode mostrar o sinal de desistência (levantar o braço ou jogar 

toalha ou similar) ou o próprio lutador pode levantar o braço para sinalizar 

desistência. O árbitro central pode, com a aprovação do árbitro chefe, proclamar o 

lado mais forte o vencedor. O atleta que sair do ringue e, não retornar ao mesmo, 

em tempo considerável, sem justificar a demora, será considerado desistente. 

Artigo 14º. São considerados trajes e equipamentos de proteção obrigatórios para a 

competição: luva de boxe, capacete, protetor de tórax, protetor de bucal e protetor 

genital (para as categorias masculino). A camiseta e o calção deverão ser da mesma 

cor dos equipamentos de proteção (preto ou vermelho). Serão utilizadas luvas de   
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08 Oz para todas as categorias de peso do feminino e masculino Juvenil, todas as 

categorias de peso do feminino Adulto, e até a categoria 65 Kg do masculino Adulto; 10 

Oz para a categoria Infanto Juvenil; da categoria de peso 70 Kg do masculino Adulto em 

diante. Para as categorias Infanto Juvenil e Juvenil serão utilizados capacetes 

fechados (com grades) e protetores para canela e peito do pé (com os pés 

descalços). 

§ 1º. O uniforme para combate de Sanda é formado de calção e camiseta sem 

mangas.  

§ 2º. Ao entrar na área destinada às lutas o competidor deverá estar devidamente 

uniformizado e utilizando equipamento de proteção adequado.  

§ 3º. Serão impedidos de competir os atletas que estiverem usando uniforme que 

contenha nomes ou símbolos referentes a prática de outras artes marciais, como 

Muay Thai, M.M.A., Jiu Jitsu, Taekwondo, Kickboxing, Judô, dentre outros. 

§ 4º. Não será necessário o uso de graduação no calção. 

Artigo 15º. As categorias são divididas por critérios de: 

A) Sexo: Masculino e Feminino; 

 

B) Categoria por idade – quatro categorias. 

I - Infanto Juvenil: de 12 a 14 anos; 

II - Juvenil: de 15 a 17 anos; 

III - Adulto: de 18 a 35 anos; 

IV - Master: a partir de 36 anos. 

 

C) Categoria Nível do Atleta - quatro categorias 

I - Iniciante: até dois anos de experiência; 

II - Intermediário: de dois a quatro anos de experiência; 

III - Avançado: de quatro a seis anos de experiência; 

IV - Especial: acima de seis anos de experiência. 

 

D) Categoria de peso 

Masculino Infanto Juvenil:  

a) Categoria 40 Kg (até 40 Kg);  

b) Categoria 44 Kg (mais de 40 Kg, até 44 Kg);  
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c) Categoria 48 Kg (mais de 44 Kg, até 48 Kg); 

d) Categoria 52 Kg (mais de 48 Kg, até 52 Kg); 

e) Categoria 56 (mais de 52 Kg, até 56 Kg); 

f) Categoria 60 (mais de 56 Kg, até 60 Kg); 

g) Categoria 65 (mais de 60 Kg, até 65 Kg). 
 

Masculino Juvenil 

a) Categoria 48 Kg (até 48 

Kg); 

b) Categoria 52 Kg (mais de 

48 Kg, até 52 Kg); 

c) Categoria 56 Kg (mais de 

52 Kg, até 56 Kg); 

d) Categoria 60 Kg (mais de 

56 Kg, até 60 Kg); 

e) Categoria 65 Kg (mais de 

60 Kg, até 65 Kg); 

f) Categoria 70 Kg (mais de 65 

Kg, até 70 Kg); 

g) Categoria 75 Kg (mais de 

70 Kg, até 75 Kg); 

h) Categoria 80 Kg (mais de 

75 Kg, até 80 Kg). 

 

Masculino Adulto 

a) Categoria 48 Kg (até 48 

Kg); 

b) Categoria 52 Kg (mais de 

48 Kg, até 52 Kg); 

c) Categoria 56 Kg (mais de 

52 Kg, até 56 Kg); 

d) Categoria 60 Kg (mais de 

56 Kg, até 60 Kg); 

e) Categoria 65 Kg (mais de 

60 Kg, até 65 Kg); 

f) Categoria 70 Kg (mais de 65 

Kg, até 70 Kg); 

g) Categoria 75 Kg (mais de 

70 Kg, até 75 Kg); 

h) Categoria 80 Kg (mais de 

75 Kg, até 80 Kg); 

i) Categoria 85 Kg (mais de 80 

Kg, até 85 Kg); 

j) Categoria 90 Kg (mais de 85 

Kg, até 90 Kg); 

l) Categoria acima de 90 Kg. 

Masculino Master 

a) Categoria 48 Kg (até 48 

Kg); 

b) Categoria 52 Kg (mais 

de 48 Kg, até 52 Kg); 

c) Categoria 56 Kg (mais de 

52 Kg, até 56 Kg); 

d) Categoria 60 Kg (mais 

de 56 Kg, até 60 Kg); 

e) Categoria 65 Kg (mais de 

60 Kg, até 65 Kg); 

f) Categoria 70 Kg (mais de 

65 Kg, até 70 Kg); 

g) Categoria 75 Kg (mais 

de 70 Kg, até 75 Kg); 

h) Categoria 80 Kg (mais 

de 75 Kg, até 80 Kg); 

i) Categoria 85 Kg (mais de 

80 Kg, até 85 Kg); 

j) Categoria 90 Kg (mais de 

85 Kg, até 90 Kg); 

l) Categoria acima de 90 

Kg. 

 

 

Feminina Infanto Juvenil:  

a) Categoria 40 Kg (até 40 Kg);  

b) Categoria 44 Kg (mais de 40 Kg, até 44 Kg);  

c) Categoria 48 Kg (mais de 44 Kg, até 48 Kg);  

d) Categoria 52 Kg (mais de 48 Kg, até 52 Kg).  

e) Categoria 56 Kg (mais de 52 Kg, até 56 Kg). 
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Feminino Juvenil 

a) Categoria 48 Kg (até 48 

Kg); 

b) Categoria 52 Kg (mais de 

48 Kg, até 52 Kg); 

c) Categoria 56 Kg (mais de 

52 Kg, até 56 Kg); 

d) Categoria 60 Kg (mais de 

56 Kg, até 60 Kg); 

Feminino Adulto 

a) Categoria 48 Kg (até 48 

Kg); 

b) Categoria 52 Kg (mais de 

48 Kg, até 52 Kg); 

c) Categoria 56 Kg (mais de 

52 Kg, até 56 Kg); 

d) Categoria 60 Kg (mais de 

56 Kg, até 60 Kg); 

e) Categoria 65 Kg (mais de 

60 Kg, até 65 Kg); 

f) Categoria 70 Kg (mais de 65 

Kg, até 70 Kg); 

g) Categoria 75 Kg (mais de 

70 Kg, até 75 Kg); 

h) Categoria 80 Kg (mais de 

75 Kg, até 80 Kg); 

Feminino Master 

a) Categoria 48 Kg (até 48 

Kg); 

b) Categoria 52 Kg (mais 

de 48 Kg, até 52 Kg); 

c) Categoria 56 Kg (mais 

de 52 Kg, até 56 Kg); 

d) Categoria 60 Kg (mais 

de 56 Kg, até 60 Kg); 

e) Categoria 65 Kg (mais 

de 60 Kg, até 65 Kg); 

f) Categoria 70 Kg (mais de 

65 Kg, até 70 Kg); 

g) Categoria 75 Kg (mais 

de 70 Kg, até 75 Kg); 

h) Categoria 80 Kg (mais 

de 75 Kg, até 80 Kg); 

Artigo 16º. A pesagem dos atletas de Wushu Sanda será feita no Sábado (07 de 

setembro de 2013), no Ginásio Dr. Victor Emanuel Alcure, de 07:00 as 09:00 horas, 

pelo Registrador e seus auxiliares.  

§ 1º. Haverá uma única pesagem para todo evento. 

§ 2º. O atleta que não atingir o peso referente a sua categoria terá até o término da 

Pesagem Oficial para adequar-se. Se ao término da Pesagem Oficial não 

conseguir atingir o peso proposto, estará eliminado da competição, sem direito a 

ressarcimento do dinheiro de inscrição. 

§ 3º. A pesagem começará pelas categorias de menor ao maior grau de experiência, 

das categorias de peso mais leves às mais pesadas, do Juvenil ao Master. 

Artigo 17º. O sorteio e a confirmação das chaves serão realizados logo após o 

encerramento da pesagem oficial, com a presença ou não dos técnicos ou 

responsáveis pelas Associações.  

§ 4º. Se algum competidor for o único inscrito em sua categoria, este não poderá 

mudar de categoria, sendo considerado campeão por W.O. 

Artigo 18º. A competição terá início as 10:00 horas no Sábado (07 de setembro de 

2013), com encerramento previsto para as 15:00 horas. 
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Artigo 19º. Nas categorias com três lutadores, todos os lutadores deverão se 

enfrentar, exemplo: 1-2 / 1-3 / 2-3.  

Artigo 20º. A equipe que tiver alguma objeção quanto a decisão tomada pelos 

árbitros pode enviar por escrito um apelo, através do chefe da delegação ou técnico, 

para o chefe de arbitragem, com até 15 minutos após o ocorrido. A apelação deverá 

ser entregue, juntamente com a filmagem completa da luta, realizada por no mínimo 

dois ângulos diferentes, mais o pagamento de R$200,00 (duzentos reais). Os 

valores correspondentes a taxa de apelação serão devolvidos, se a apelação for 

aceita e o árbitro for punido e/ou suspenso. Caso contrário, não haverá devolução 

de valores. 

De qualquer forma o resultado da luta não será alterado. 

Artigo 21º. Serão adotadas, como métodos de luta, técnicas de ataques e defesas 

que estiverem adequadas ao regulamento de competição do Wushu Sanda, em 

conformidade com a IWUF. 

Artigo 22º. São consideradas partes proibidas para golpeamento: parte traseira do 

crânio, toda região do pescoço, região genital e ataques que vão contra as 

articulações. 

Parágrafo único: na categoria Infanto juvenil são proibidos chutes na cabeça e 

sequencia de socos na cabeça.   

Artigo 23º. São consideradas partes válidas para golpeamento, com marcação de 

pontos: região frontal e lateral da cabeça, toda a região do tronco e as coxas. 

OBS: Golpes nas canelas não validam pontos. 

Artigo 24º. Será permitido: Todos os tipos de socos e chutes no tronco e no rosto; 

Chutes circulares (peito do pé e/ou canela) por dentro e/ou por fora das coxas; 

Todos os tipos de quedas e/ou projeções; Sair do ringue por 1 (uma) vez no mesmo 

round; Segurar/agarrar o adversário por 2 (dois) segundos para aplicar qualquer 

técnica permitida. 

Artigo 25º. As faltas serão dividas em Faltas Pessoais e Faltas Técnicas. 

§ 1º. São consideradas faltas pessoais (cartão vermelho): aplicar cabeçada, 

cotovelada e joelhada, mesmo que não acerte o seu oponente; atacar as 

articulações e a região genital; golpear a cabeça do adversário quando este estiver 

caído; golpear a região do pescoço do oponente; atacar o adversário antes do 

comando “iniciar” ou após o comando “parar”; pressionar ou esmagar o adversário 
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propositalmente na finalização da queda; chutar em linha reta abaixo da cintura; 

socar as pernas. 

§ 2º. São consideradas faltas técnicas (cartão amarelo): segurar o oponente 

passivamente; conduta antiesportiva ou desobediência às decisões do árbitro; gritar 

com a intenção de intimidar o adversário; pedir tempo quando estiver em situação de 

desvantagem; atrasar a luta de propósito; subir e/ou permanecer na área de 

competição (tatame) com uniforme ou equipamentos incompletos. 

Artigo 26º. Serão adotados dois critérios de pontuação, em que determinadas 

situações serão validados 2 (dois) pontos, e outras será validado 1 (um) ponto.  

§ 1º. Ganham-se 2 (dois) pontos quando: O oponente sair da plataforma pela 

primeira vez em um round; o oponente cair, enquanto quem projetou permanecer em 

pé; acertar o tronco e/ou a cabeça do oponente com chute; fazer o oponente cair 

com o uso de técnica de sacrifício e levantar-se imediatamente. Ex.: suplê, tesoura, 

rasteira; o árbitro central abrir contagem para o seu adversário; toda vez que o 

adversário cometer falta pessoal (cartão vermelho). 

§ 2º. Ganha-se 1 (um) ponto quando: acertar o tronco e/ou rosto do oponente com 

soco; acertar a coxa do oponente com chute; os dois competidores caem, mas seu 

oponente cai primeiro; fazer o oponente cair com o uso de uma queda de sacrifício e 

permanecer caído. Ex.: suplê, tesoura, rasteira; o adversário cair com intenção de 

ataque e permanecer caído por mais de 3 (três) segundos; se, o oponente mostrar 

passividade de 8 (oito) segundos após o árbitro central ordenar ataque; toda vez que 

o adversário cometer falta técnica (cartão amarelo). 

OBS: Para ser validado o ponto, o golpe deverá acertar nitidamente o alvo e com 

relativa potência. 

Artigo 27º. Não haverá validação de pontos quando: nenhuma técnica clara ou bem 

definida for executada; os dois competidores caem ou saem da plataforma ao 

mesmo tempo; um atleta cai no chão com intenção de ataque e o mesmo se levanta 

dentro dos 3 (três) segundos; atacar o adversário quando estiver sendo agarrado. 

Artigo 28º. O atleta será eliminado quando: não participar da pesagem; for chamado 

por 3 (três) vezes antes da luta e não comparecer à área de competição; for 

constatado o uso de doping e/ou inalar oxigênio durante o intervalo dos rounds. 

Artigo 29º. Serão adotados critérios para vitória e derrota de rounds e lutas. 
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§ 1º. O atleta será considerado vencedor de um round quando: obtiver o maior 

número de placas apresentadas pelos árbitros laterais; for aberta contagem 2 (duas) 

vezes para o seu adversário; seu adversário sair do ringue por 2 (duas) vezes. 

§ 2º. O atleta será considerado vencedor da luta quando: ganhar dois rounds; seu 

adversário for ferido por golpe válido e não puder continuar por decisão médica; seu 

adversário for ferido em parte válida e não puder continuar por decisão médica; seu 

adversário simular lesão, depois de ser analisado pela equipe médica; seu 

adversário cometer 3 (três) faltas pessoais; for aberta contagem 3 (três) vezes para 

seu adversário. 

§ 3º. Em situações de empate, o vencedor será proclamado pelo seguinte critério: o 

competidor que cometeu menos falta pessoal (cartão vermelho); o competidor que 

cometeu menos falta técnica (cartão amarelo); O competidor que for mais leve 

(segundo a pesagem oficial); se mesmo seguindo os critérios acima o resultado da 

luta permanecer igual, haverá o 4º round. 

§ 4º. O competidor terá vitória absoluta quando: seu adversário for ferido, não por 

golpe ilegal e permanecer caído por 10 (dez) segundos; seu adversário for ferido, 

não em parte inválida, e permanecer caído por 10 (dez) segundos; se mesmo 

conseguindo se levantar e estiver inconsciente. 

Artigo 30º. A luta poderá ser paralisada quando: algum atleta sair da área de 

competição (plataforma ou tatame), cometer uma falta, agarrar o adversário sem 

intenção de ataque por mais de 2 (dois) segundos, for lesionado, cair de propósito 

(com intenção de ataque) e permanecer caído por mais de 3 (três) segundos, 

permanecer passivo por mais 8 segundos após receber ordem de ataque ou pedir 

suspensão da luta por razões objetivas; o árbitro chefe corrigir algum erro ou 

omissão do árbitro central; houver problemas ou perigo na plataforma que precisem 

ser resolvidos; problemas com iluminação. 

Artigo 31º. A área de competição será composta por piso macio (tatame) de 30mm 

de espessura, tendo 8m de comprimento e 8m de largura. Haverá ainda 1m do 

mesmo piso em torno da área de competição, que servirá como área de escape. 

 

DA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS ATLETAS 
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Artigo 32º. A alimentação e hospedagem dos atletas são de inteira responsabilidade 

das Associações e seus dirigentes. A organização do evento fica isenta de tais 

responsabilidades. 

Parágrafo único: Será disponibilizado alojamento próximo ao evento aos 

atletas/técnicos/árbitros que optarem pelo mesmo. Porém não é obrigatório para os 

mesmos. Deve-se, somente, ser especificado na ficha da delegação quais os 

participantes que necessitarão de hospedagem no alojamento. O 

atleta/técnico/árbitro que não especificar em sua ficha de inscrição que precisará 

ficar hospedado no alojamento do evento não terá direito ao mesmo. 

 

DA ARBITRAGEM 

Artigo 33º. O corpo de arbitragem será requisitado à Federação Capixaba de Kung 

Fu, e só serão permitidas atuações dos árbitros previamente indicados pela 

FKFEES. 

Parágrafo único: Haverá pagamento aos Árbitros que atuarem no evento. 

 

 

 

DA PREMIAÇÃO 

Artigo 34º. Os competidores classificados em 1.º, 2.º e 3.º lugares serão premiados 

com medalhas do evento. 

Parágrafo único: Todos os atletas, técnicos e árbitros receberão certificados de 

participação na Copa, salvo aqueles que, por conduta inadequada durante o evento, 

se mostrarem indignos de recebê-los. 

 

DA RENDA ARRECADADA 

Artigo 35º. Preocupando-se em prestar auxílio a entidades especiais do município 

de Alegre e à Federação Capixaba de Kung Fu, a organização deste evento 

compromete-se em direcionar 30% do lucro líquido obtido com as inscrições dos 

atletas para a Federação Capixaba de Kung Fu e 25% à Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE). 

Parágrafo único: será requisitado 1 Kg de alimento não perecível dos visitantes que 

desejarem assistir apresentações e competições durante o evento. O alimento 
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arrecadado será distribuído entre a Associação Luíza de Marillac (Lar das 

Vovozinhas) e o Lar Espiritossantense da Criança. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 36º. Será somente permitida a presença de público na arquibancada. 

Parágrafo único: Na área de competição estarão presentes somente pessoas 

autorizadas. 

Artigo 37º. Haverá DJ tocando nos intervalos dos combates e apresentações. 

Artigo 38º. Haverá pessoas trabalhando (Staff) durante o evento, garantindo uma 

melhor fluidez das competições. 

Artigo 39º. Policiais farão ronda nas dependências do ginásio durante o evento, 

garantindo a segurança dos presentes.  

Artigo 40º. Haverá ambulância com paramédicos no horário da competição. 

Artigo 41º. Todos os casos não tratados por este Regulamento serão analisados e 

resolvidos pela organização do evento. 


