JOGOS ESTUDANTIS DO RIO DE JANEIRO
REGULAMENTO ESPECÍFICO – WRESTLING

CAPÍTULO I - Das Regras
Art. 1º - A Competição de Wrestling será regida pelas regras Oficiais da United
World Wrestling (UWW), reconhecidas pela Confederação Brasileira de
Wrestling (CBW), observando-se as adaptações deste regulamento.
Art. 2º - As competições serão disputadas no Estilo Livre (masculino e
feminino) e na Luta Greco-romana (apenas masculino), classificando-se para
os eventos nacionais (Capitulo I, Art. 1º, Parágrafo 1º), como segue:
a) No Estilo Livre Feminino, classificam-se para a fase nacional, as alunasatletas que se sagrarem campeãs nas respectivas categorias de peso;
b) No caso do gênero masculino, será adotado um critério de pontuação,
onde tanto o Estilo Livre, quanto a Greco-romana computará a mesma
pontuação de acordo com a colocação dos atletas, mas no somatório de
pontos, o Estilo Livre terá peso 2, tendo em vista a participação no
torneio por equipes (1º lugar – 5 pontos, 2º lugar- 3 pontos e 3º lugar - 1
ponto). Ao término da competição, o atleta que somar mais pontos em
sua categoria, será classificado para os Jogos (JEB’S/JJ).

CAPÍTULO II - Do Número de Atletas
Art. 3º - As competições são abertas à participação de alunos-atletas sem
graduação mínima estabelecida.
Art. 4º - Cada Instituição de ensino poderá inscrever até 03 (três)
alunos/atletas, sendo 01 (um) por peso dentro das categorias de idade e
gênero.
Art. 5º - No naipe masculino, o aluno-atleta poderá disputar os 02 (dois) estilos
de luta, o Estilo Livre e o Greco-romano, desde que seja na mesma categoria
de peso em que está inscrito.

Art. 6º - A inscrição deverá ser entregue numa ficha nominal da modalidade
para cada categoria e gênero, devidamente preenchida e assinada pela direção
da Unidade Escolar e responsável técnico.
CAPÍTULO III - Dos Programas e Horário
Art. 7º - Será disponibilizado durante o Congresso Técnico e após este,
divulgado no site e meios de comunicação dos JERJ.
Art. 8º - A Reunião Técnica com os representantes das equipes participantes
tratará exclusivamente de assuntos ligados à competição, tais como: normas
gerais, pesagem, ratificação de inscrições, sorteio das chaves de ambos os
gêneros, que pode ser manual ou através de sistema eletrônico á critério do
comitê organizador, nenhuma alteração será realizada no dia da competição. A
equipe

que

não

enviar

o

seu

representante

terá

a

sua

inscrição

desconsiderada.

CAPÍTULO IV - Dos Participantes
Art. 9º - A competição será dividida, respeitando as seguintes classes por
idade:
Categoria A - 12 a 14 anos (nascidos entre 2007 e 2009);
Categoria B – 15 a 17 anos (nascidos entre 2004 e 2006).

Art. 10º - Não será permitida a inscrição de atletas em mais de um esporte de
combate, caso o atleta seja inscrito em outra modalidade de luta, este será
desclassificado da competição de Wrestling.

Art. 11º - Cada agremiação poderá inscrever apenas 01 (um) técnico por
equipe.

CAPÍTULO V - Das Categorias de peso
Art. 12º - Cada Instituição de Ensino poderá inscrever apenas 01 (um) alunoatleta por categoria de peso, sendo:
a) Cada aluno-atleta só poderá participar de 01 (uma) categoria de peso.

b) Para que seja realizada a competição, a categoria de peso deverá ter no
mínimo 02 (dois) alunos-atletas inscritos (participantes).
c) Serão disputadas as seguintes categorias de peso:

CATEGORIA A (12 a 14 anos)
CATEGORIAS DE PESO

FEMININO

MASCULINO

Peso Leve (LE)

39 a 42 kg

44 a 48 kg

Peso Médio (ME)

50 a 54 kg

52 a 57 kg

Peso Pesado (PE)

58 a 62 kg

68 a 75 kg

CATEGORIAS DE PESO

FEMININO

MASCULINO

Peso ligeiro (SL)

40 a 43 kg

45 a 48 kg

Ligeiro (L)

46 a 49 kg

51 a 55 kg

Peso Leve (LE)

53 a 57 kg

60 a 65 kg

Peso Médio (ME)

61 a 65 kg

71 a 80 kg

Peso Pesado (PE)

69 a 73 kg

92 a 110 kg

CATEGORIA B (15 a 17 anos)

Art. 13º - No momento da pesagem o aluno-atleta deverá apresentar um
documento oficial com foto, dentro da validade, de acordo com o Art. 26 do
regulamento geral do JERJ.
Art. 14º - Os limites das categorias de peso foram baseados nas categorias
oficias da UWW.
Art. 15º - A pesagem será realizada sob a responsabilidade de uma Comissão
de Pesagem composta por 02 (dois) árbitros para a pesagem do masculino e
02 (duas) árbitras para a pesagem do feminino, com as seguintes
responsabilidades: responsabilidade:
a) Árbitro 1 – Conferir documentação (documento oficial com foto – RG ou
Passaporte);
b) Árbitro 2 – Conferir o peso.

Art. 16º - A pesagem será válida para toda a competição e obedecerá aos
seguintes critérios:
a) O aluno-atleta obrigatoriamente deverá pesar com a malha de
competição ou com o short e camiseta (uniforme) da escola;
b) O aluno-atleta que na pesagem extraoficial, se apresentar com o peso
igual ou superior a 500 gramas acima do peso da categoria na qual está
inscrito, estará automaticamente impedido de participar da competição;
c) Caso na pesagem extraoficial o aluno-atleta esteja dentro dos limites
máximos e mínimos de sua categoria de peso, sua pesagem será
validada;
d) O aluno-atleta terá direito apenas a uma única pesagem oficial.
e) Será eliminado da competição o aluno-atleta que não comparecer à
pesagem e/ou não atender os limites máximos e mínimos da sua
categoria de peso;
f) Não será permitida a troca de categoria no dia da pesagem e
competição.

CAPÍTULO VII - Dos uniformes

Art. 17º - O aluno-atleta deverá comparecer ao local de competição com
antecedência, e com os seus uniformes de Luta (vestimenta).
Art. 18º - O atleta deverá se apresentar de malha ou com o uniforme da escola
(short e camiseta).
Art. 19º - Na categoria A (12 a 14 anos) o uso de sapatilhas e malhas serão
facultativos, enquanto que na categoria B (15 a 17 anos) o uso de sapatilhas e
malhas será obrigatório.
Art. 20º - O primeiro nome a ser chamado deve utilizar malha vermelha e o
segundo nome a ser chamado malha azul.
Art. 21º - Não será permitido uso de qualquer acessório com parte metálica (ex:
anéis, colares, joelheira articulada, grampos de cabelo).

CAPÍTULO VIII - Da Apuração

Art. 22º - O sistema de apuração da modalidade respeitará a seguinte
apresentação:
a) Com 02 (dois) alunos/atletas inscritos em uma mesma categoria de
peso, a disputa será realizada em melhor de três combates, sagrando-se
vencedor o aluno/atleta que vencer 02 (duas) das 03 (três) lutas.
b) Com 03 (três) a 05 (cinco) alunos/atletas, o sistema de apuração de
rodízio (Round Robin - todos contra todos).
c) Com 06 (seis) ou mais alunos/atletas, sistema de eliminatória simples,
sem repescagem.
Parágrafo Único - No sistema de rodízio (todos contra todos) só contará um
terceiro colocado para a premiação e para a contagem de pontos para a
instituição de ensino.
Art. 23º - Serão aplicados os seguintes Pontos de Classificação nos torneios
Individuais que utilizem o sistema de disputa por grupo e equipes:
05 pontos


Vitória por encostamento (imobilização)



Vitória por desclassificação



Vitória por WxO

04 pontos


Vitória por 10 pontos de diferença em todo combate.



Vitória por lesão ou intervenção médica

03 pontos


Vitória por pontos ao final do tempo de combate

01 ponto


Derrota por pontos ao final do tempo de combate, desde que tenha
feitos pontos técnicos no combate.

CAPÍTULO IX - Da Duração das lutas

Art. 24º - O tempo de luta será de dois períodos (rounds) de 2 minutos de
duração com um intervalo de 30 segundos entre eles.
CAPÍTULO X - Das Premiações

Art. 25º - Serão premiados com medalhas os alunos/atletas classificados até
terceiro lugar, sendo considerados terceiros colocados os vencedores das lutas
finais da repescagem ou os perdedores das semifinais e no caso de rodizio,
será premiado somente um terceiro lugar.

Art. 26º - O próprio aluno/atleta classificado para premiação deverá receber sua
medalha no pódio.
Art. 27º - Serão premiadas com Troféus as Instituições de ensino até a terceira
colocação, de acordo com a contagem de pontos dos alunos/atletas, na
classificação individual:
COLOCAÇÃO
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar
6º Lugar
7º Lugar
8º Lugar

PONTUAÇÃO
13 pontos
09 pontos
07 pontos
05 pontos
04 pontos
03 pontos
02 pontos
01 pontos

Parágrafo Único - Os critérios de desempate de premiação com troféus devem
respeitar a seguinte ordem:
a) Maior número de primeiros lugares;
b) Maior número de segundos lugares;
c) Maior número de terceiros lugares;
d) Maior número de alunos-atletas participantes na modalidade e naipe;
e) Sorteio.

CAPÍTULO XI - Das Disposições Gerais
Art. 28º - A equipe de arbitragem para cada área de luta será composta por: 01
(um) Árbitro Presidente, 01 (um) Árbitro Central, 01 (um) Segundo Árbitro e 01
(um) Mesário.
Parágrafo 1º - Serão consideradas atribuições de cada integrante da equipe de
arbitragem:
a) Árbitro Presidente - Decide entre a pontuação aplicada pelo arbitro
central e pelo segundo árbitro decidindo qual pontuação será anotada
oficialmente (voto de minerva);
b) Árbitro Central: Autoridade máxima dentro da área de combate, cuja
ordem os lutadores devem obedecer imediatamente. Marca os pontos
que serão anotados pelo mesário caso confirmados pelo segundo árbitro
e marca as irregularidades, caso ocorram;
c) Segundo Árbitro: Confirma ou não os pontos computados pelo árbitro
central.
d) Mesário: Controla o tempo do combate e anota os pontos.

Art. 29º - Todas as ações positivas computarão 01 (um) ponto para o (a) aluno
(a)- atleta responsável pela ação (categoria A), enquanto que para a categoria
B, a pontuação será de acordo com a pontuação oficial da UWW, como segue:
a) Quedas com domínio (acompanhar o oponente até o solo);
b) Conduzir o oponente para fora de área de combate;
c) Quando no solo o atleta expuser as escápulas do oponente a menos de
45º contra o solo (exposição das costas).
d) Passagem para as costas.
e) Falta de combatividade. Caso o (a) aluno (a)-atleta seja advertido pelo
árbitro central 03 (três) vezes consecutivas, o oponente será beneficiado
com 01 (um) ponto.

Art. 30º - Serão consideradas ilegalidades:
a) Segurar na roupa na primeira vez será advertido e receberá uma falta
sem pontos. Na segunda vez, será advertido e receberá falta e será 01

(um) ponto somado para o oponente. Na terceira vez esta ação será
punida com a desclassificação do combate;
b) Chutes, socos, cabeçadas e qualquer outra forma de golpe contundente
no oponente. Será punido com a desclassificação do combate;
c) Mordidas e puxões de cabelo. Será punido com a desclassificação do
combate;
d) Utilização de qualquer técnica de chave ou estrangulamento. Será
punido com a desclassificação do combate;
e) Xingamento, desrespeito ou qualquer outra atitude considerada anti
desportiva contra o oponente, equipe de arbitragem e demais presentes.
Será punido com a desclassificação do combate.

Art. 31º - O combate será considerado terminado quando:
a) Um (a) aluno (a) - atleta alcançar 10 pontos de diferença (superioridade
técnica);
b) Terminar o tempo regulamentar;
c) Ocorrer uma imobilização/encostamento (dominar o oponente com as
02(duas) escápulas no tapete);
d) Se o combate acabar empatado em número de pontos, será declarado
vencedor o atleta que tiver pontuado por ultimo;
e) Caso o tempo regulamentar termine em zero a zero o arbitro central
determinara o lutador mais ativo;
f) Quando um (a) aluno (a) atleta sofrer uma lesão que o impeça de
continuar no combate ou por intervenção médica.

Art. 32º - A competição será realizada em uma área de formato quadrado com
mínimo de 10 X 10 metros e máximo de 12 X 12 metros, com demarcação
circular onde a área azul será considerada fora.
Art. 33º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral da
Modalidade, com a anuência da Gerência de Esporte, não podendo essas
resoluções contrariar as regras oficiais e o Regulamento Geral.

