FEDERAÇÃO SERGIPANA DE DESPORTOS ESCOLARES
FILIADA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS ESCOLARES
E-mail: fsde.sergipe@gmail.com - www.fsde.com.br

SELETIVA ESTADUAL GYMNASIADE 2022

REGULAMENTO ESPECÍFICO

WRESTLING
CAPÍTULO ÚNICO

Da Competição

Art. 1º – A competição de Wrestling será regida de acordo com as Regras Oficiais da
United World Wrestling – UWW, reconhecidas pela Confederação Brasileira de
Wrestling – CBW, salvo o estabelecido neste Regulamento.
Parágrafo único: A competição de Wrestling será exclusiva para estudantes/atletas
com as seguintes faixas etárias: 2004, 2005 e 2006.
Art. 2º – As competições serão disputadas nas disciplinas de luta estilo GrecoRomano (masculino) e Estilo Livre (nos dois naipes, masculino e feminino).
Art. 3º – Serão realizadas competições em 03 estilos:
a) Individual Estilo Livre Feminino (LF) – Feminino em cada uma das 10(dez)
categorias de peso;
b) Individual Estilo Livre Masculino (EL) – Masculino em cada uma das 10(dez)
categoria de peso;
c) Individual Estilo Greco-Romano (GR) – Em cada uma das 10 (dez)categorias de
peso.
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Art. 4º – A tabela de pesos será a seguinte:

FEMININO
(Freestyle)

MASCULINO
(Freestyle)

MASCULINO
(Greco-Romano
)

+ 36 Kg a 40
Kg

+ 41 Kg a 45
Kg

- 48 Kg

+ 40 Kg a 43
Kg

- 51 Kg

- 55 Kg

+ 43 Kg a 46
Kg

- 60 Kg

- 65 Kg

+ 46 Kg a 49
Kg

- 71 Kg

- 80 Kg

+ 49 Kg a 53
Kg

- 92 Kg

- 110 Kg

+ 53 Kg a 57
Kg
+ 57 Kg a 61
Kg
+ 61 Kg a 65
Kg
+ 65 Kg a 69
Kg
+ 69 Kg a 73
Kg
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Obs.: Os limites das categorias de peso foram baseados nas categorias oficiais
da I.S.F.
Art. 5º – Para as competições individuais serão adotados os seguintes
procedimentos:
§1º – Cada estudante/atleta só poderá participar de 1 (uma) categoria de peso em um
mesmo estilo.
§2º – No naipe masculino um mesmo aluno/atleta poderá participar nos dois estilos
(livre e greco-romano), desde que esteja inscrito em suas respectivas categorias de
pesos e estilos. A pesagem deverá ser feita individualmente para cada estilo.
Art. 6º – Para definição da classificação nos grupos, serão aplicados os pontos de
classificação segundo as regras da United World Wrestling (UWW), categoria cadete.

CLASSIFICAÇÃO

PONTOS

Vitória por encostamento (imobilização)
Vitória por desclassificação (acúmulo de três faltas)
Vitória por desclassificação (por violação das regras)
Vitória por WxO
Vitória por abandono do oponente durante o combate.
Vitória por lesão ou intervenção médica

05 pontos

Vitória por 10 pontos de diferença em todo combate (EL e LF) ou 8 pontos
de diferença (GR)

04 pontos

Vitória por pontos ao final do tempo de combate ou lesão durante o
combate, desde que tenha feitos pontos técnicos no combate

01 ponto

Derrota por encostamento/desclassificação/WO/abandono
Derrota por pontos ao final do tempo de combate, sem ter feito pontos
técnicos no combate

00 ponto
00 ponto

Art. 7º – A pesagem para as competições obedecerá aos seguintes critérios:
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§1º – A pesagem oficial acontecerá na manhã do dia da competição, duas horas antes
do início dos combates e terá a duração de 30 minutos.
§2º – O(a) estudante/atleta obrigatoriamente deverá pesar com a malha de
competição.
§3º – O(a) estudante/atleta que na pesagem oficial, se apresentar com o peso acima da
categoria na qual está inscrito, estará automaticamente impedido de participar da
competição.
§4º – Caso na pesagem oficial o(a) estudante/atleta esteja dentro dos limites máximos
e mínimos de sua categoria de peso, sua pesagem será validada.
§5º – O(a) estudante/atleta terá direito a subir na balança, quantas vezes forem
necessárias até o final do tempo regulamentar da pesagem.
§6º – Será eliminado(a) da competição o(a) estudante/atleta que não comparecer à
pesagem e/ou não atender os limites da sua categoria de peso ao final do tempo
regulamentar da pesagem.
§7º – Toda e qualquer ação para perda rápida de peso que coloque em risco a saúde
do(a)
estudante/atleta, será relatada e encaminhada para FSDE, ficando o técnico
sujeito às sanções previstas.
Art. 8º – O sistema de disputas obedecerá aos seguintes critérios:
§1º – Categorias com 02 (dois) participantes: melhor de 03 confrontos.
§2º – Categorias com 03 (três) a 05 (cinco) participantes: disputa de todos contra
todos.
§3º – Categorias com 06 (seis) participantes: será utilizado o formato de dois grupos
de 03 no sistema de todos contra todos em cada grupo. Os campeões de cada grupo
fazem a semifinal contra os segundos colocados do outro grupo. Os vencedores fazem
a final e os perdedores disputam o terceiro lugar.
§4º – Categorias com 07 (sete) participantes: será utilizado o formato de dois grupos,
um de 03 e um de 04, no sistema de todos contra todos em cada grupo. Os campeões
de cada grupo fazem a semifinal contra os segundos colocados do outro grupo. Os
vencedores fazem a final e os perdedores disputam o terceiro lugar.
§5º – Categorias com 08 (oito) ou mais participantes: será utilizado o sistema de
eliminatória direta com repescagem simples. Os(as) estudantes/atletas que perderam
para os finalistas se classificam automaticamente para a repescagem. Serão dois
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grupos de repescagem, um sendo formado pelos perdedores do primeiro finalista e o
outro com os perdedores do segundo finalista. As lutas da repescagem começam com
os(as) estudantes/atletas que perderam na primeira rodada (eliminatória) e vão
avançando por eliminação direta até enfrentarem os perdedores da rodada semifinal.
Os ganhadores do último confronto da repescagem receberão cada um uma medalha
de bronze.
Art. 9 – O tempo de luta será de dois períodos (rounds) de 02 minutos de duração com
um intervalo de 30 segundos entre eles (os pontos de um período são acumulados para
o próximo).
Art. 10 – O(a) estudante/atleta deverá comparecer ao local de competição com
antecedência e com os seus uniformes de luta (vestimenta).
§1º – Para ambos os naipes – Uma das malhas deve apresentar predominância na cor
vermelha e a outra malha predominância na cor azul ou seguir a combinação de cores
estipuladas no regulamento da United World Wrestling (UWW).
§2º – É obrigatório o uso de sapatilhas de luta olímpica.
§3º – Sendo o primeiro nome a ser chamado deve utilizar malha vermelha (ou
combinação regulamentar) e o segundo nome a ser chamado malha azul (ou
combinação regulamentar).
§4º – Não será permitido uso de qualquer acessório com parte metálica (ex: anéis,
colares, joelheira articulada, grampos de cabelo, etc).
§5º – Os(as) estudantes/atletas que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes
estabelecidos pelo regulamento geral, não serão impedidos de competir, porém terão
um máximo de 2 minutos para se adequar às normas do evento e um relatório será
encaminhado à CBDE.
Art. 11 – As ações técnicas durante a Seletiva Estadual Gymnasiade Escolar 2022
seguirão o sistema de pontuação da United World Wrestling (UWW) e será utilizado o
recurso do vídeo (Challenge).
Art. 12 – Serão consideradas ilegalidades:
§1º – Segurar na roupa. Será advertido(a) na primeira vez, persistindo será somado
1(um) ponto para o oponente.
§2º – Chutes, socos, cabeçadas e qualquer outra forma de golpe contundente no
oponente. Será punido com a desclassificação do combate.
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§3º – Mordidas e puxões de cabelo. Será punido com a desclassificação do
combate.
§4º – Utilização de qualquer técnica de chave ou estrangulamento. Será punido(a) com
a desclassificação do combate.
§5º – Xingamento, desrespeito ou qualquer outra atitude considerada antidesportiva
contra o oponente, equipe de arbitragem e demais presentes. Será punido(a) com a
desclassificação do combate.
Art. 13 – O combate será considerado terminado quando:
a) Um(a) estudante/atleta alcançar 10 pontos de diferença sobre seu oponente no
Estilo Livre masculino (EL) e feminino (LF) e 08 pontos de diferença no estilo Grego
Romano (GR).
b) Terminar o tempo regulamentar.
c) Ocorrer uma imobilização/encostamento (dominar o oponente com as duas
escápulas no tapete).
d) Um(a) estudante/atleta for desclassificado.
e) Um(a) estudante/atleta sofrer uma lesão que o impeça de continuar no combate ou
por intervenção médica. Esta decisão é de única responsabilidade do médico diretor
do evento.
Art. 14 – Se o combate acabar empatado em número de pontos, será aplicado os
critérios de desempate na seguinte ordem:
a) O(a) estudante/atleta que realizou a técnica de maior valor durante o
combate.
b) O(a) estudante/atleta que apresentar a menor quantidade de faltas.
c) O(a) estudante/atleta que pontuou por último no combate.
Art. 15º – A competição será realizada na área oficiaal de Wrestling (tapete olímpico).
Art. 16º – A premiação com medalhas obedecerá aos seguintes critérios:
a) Nos confrontos com até 7 (sete) participantes serão premiados os classificados em
1º, 2º e apenas um 3º lugar.
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b) Nos confrontos com 8 (oito) ou mais participantes serão premiados os classificados
em 1º, 2º e dois 3º lugares.
c) Os melhores estudantes/atletas por estilo, peso e por gênero, serão premiados com
medalhas (1º, 2º, 3º lugares).
Art. 17º – Para representar Sergipe na seletiva Nacional da Gymnasiade 2022 será
convocado 01 (um) estudante/atleta por categoria de peso, com um total máximo de 5
(cinco) atletas por estilo masculino e 10 (dez) feminino seguindo os seguintes critérios
a) A(o) campeã(o) de cada categoria de peso, em cada estilo.
b) Caso a(o) campeã(o) não possa ou não queira participar, seja por qualquer motivo,
particular, físico ou documental, a(o) vice-campeã(o) será convocado, caso este
também não possa participar, o 3º colocado da chave da(o) campeã(o) será chamado e
em seguida o 3º da chave da(o) vice-campeã(o) e assim sucessivamente.
c) Caso um mesmo estudante/atleta vença sua categoria nos dois estilos, este poderá
optar por defender Sergipe em um ou nos dois estilos em escolhendo um estilo, abre
vaga para o vice-campeão no outro estilo ou a critério técnico da FSDE.
d) Caso uma categoria não tenha participantes, a FSDE fará a convocação de acordo
com critérios técnicos.
e) A FSDE se reserva ao direito de vetar a participação de qualquer estudante/atleta,
por motivo de indisciplina ou descumprimento das normas gerais.
Art. 18 – Toda e qualquer solicitação de substituição de estudantes/atletas inscritos na
competição e categorias deverá obedecer ao regulamento geral.
Art. 19º – A Seletiva Nacional da Gymnasiade /2022 tem por finalidades, além de
incentivar a prática desportiva no meio estudantil e de proporcionar os benefícios
educacionais de cooperação, espírito de equipe, integração, disciplina,
responsabilidade e amizade, selecionar os atletas e equipes que representarão o Brasil.
Art. 20 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Comitê
Organizador da Seletiva Estadual Gymnasiade Escolar 2022, juntamente com o
Departamento Técnico da FSDE.
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