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WAKO – Regra Geral – Cap.1
Capítulo Um - Regras Gerais WAKO
Art. 1. Alterações de regras
Apenas o Conselho de Administração WAKO tem o poder de decidir oficialmente mudanças
de regras por eles indicadas ou por comitês nomeados por eles. A mudança de regra deve
ser comunicada com a comissão relacionada com o tema. Quando houver mudanças de
regras nos capítulos (regras esportivas para cada disciplina), as alterações tornam-se válidas
no mínimo 1 mês após as decisões tomadas. A data para uma nova regra operativa deve ser
bem comunicada a todas as comissões e em países membros WAKO.
As alterações podem ser ativadas com uma ação imediata se erros óbvios são encontrados
no texto ou se definido pela Comissão de Administração, se for visto como crítico para a
saúde e segurança ou em caso de "força maior". Se uma alteração é feita valer
imediatamente ela deve ser bem comunicada a todos os países membros por e-mail e
através de publicação na internet. A exceção para essa prática é que não pode haver
mudanças de regra na véspera ou durante um Campeonato do Mundo ou Continental.
O Conselho de Administração pode mudar as regras no Capítulo 1 - Regras Gerais - a
qualquer momento. No entanto as alterações devem ser bem comunicadas para todos os
países membros pelo correio e pela internet. A data para uma mudança operatória deve ser
bem comunicada.
As regras V12 revisadas permanecerão em vigor por um período mínimo de dois anos. Data
de Vigência 01 de março de 2015, Data da avaliação sendo Março de 2017.
Art. 2. Saúde e Segurança
Art. 2.1 Saúde dos Lutadores
WAKO é um membro oficial da WADA, tendo adotado plenamente o Código Mundial
Antidoping. Cada lutador é obrigado a respeitar o Código tanto dentro como fora da
competição.
WAKO permite um máximo de 2 lutas por dia, durante os Campeonatos Continental ou
Mundiais, em todos os esportes de ringue, por enquanto não existe um número de lutas
limitadas nos esportes de Tatame.
WAKO usa os Procedimentos Médicos e Diretrizes de Segurança da Saúde que cuidam de:
Introdução
Anti-Doping
Redução de Peso e Métodos Nutrição
Exames de Medical Fitness Certificate
Check-up médico antes de competições
Suspensões Médicas
Equipe Médica
Segurança da Saúde em competições
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Art. 3. Gerais, Equipamentos, Locais de Combate
Art. 3.1 Básico
A base de todas as competições de Kickboxing é a Honra, o Fair Play e uma Concorrência
Honesta.
Resultados das lutas determinarão colocação e realização final do lutador, clube ou equipe
nacional na competição.
Resultados e classificação atingidos por atos desonrosos não serão reconhecidos pelos
Juízes, Árbitros e Comitês de Competição e funcionários iniciarão procedimentos de sanção.
Todas as competições – WAKO, competições oficiais e competições nacionais oficiais, jogos
profissionais e amadores, lutas de prestígio ou título, devem estar sob essas regras.
Todas as competições e lutas estão numa base voluntária. Além disso, a base de toda a
nossa atividade em Kickboxing deve estar de acordo com o Fair Play, o respeito de todos os
participantes e funcionários e respeito é uma das regras fundamentais da WAKO.
Todos os esportistas, treinadores, dirigentes, representantes, promotores e membros de
organizações da WAKO devem respeitar Regras WAKO e a honra, a dignidade e os valores
morais de todos os membros, clubes e federações nacionais WAKO.
Todos os competidores em eventos, Mundiais, Continentais, Nacionais, Regionais, Estaduais
e todos os outros níveis devem promover o desenvolvimento, divulgação e crescente
qualidade de Kickboxing como um esporte e da WAKO como uma organização.
Art. 3.2 Competições
As Competições Oficiais WAKO são:
- Campeonatos Mundiais para todas as categorias de idade (cadetes, juniores e sênior) e
em todas as modalidades de Kickboxing (Point Fight, Light Contact, Kick Light, Full Contact,
Low Kicks, K1, Musical Forms) seguem da seguinte forma:

Especificações de Categorias de Idade (WAKO):
•

Categoria de Jovens Cadetes: 10, 11 e 12 anos de idade.

•

Categoria de Cadetes Veteranos: 13, 14 e 15 anos de idade.

•

Categoria Juniores: 16, 17 e 18 anos de idade.

•

Categoria Sênior: 19 aos 40 anos para Homens e 19 aos 35 anos para Mulheres.

•

Categoria Master: 41 aos 50 anos para Homens e 36 aos 45 anos para Mulheres.
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- Point Fight: Jovens cadetes, cadetes veteranos, juniores, sênior, Master - divisões
masculino e feminino.
- Light Contact: cadetes veteranos, juniores, sênior, Master - divisões masculino e feminino.
- Full Contact: Juniores Jovens, Juniores Veteranos, Seniores – divisões, masculino e
feminino.
- Low Kicks: Juniors Jovens, Juniores Veteranos, Juniores, Seniores - divisões masculino e
feminino.
- K1 Rules: Juniores Jovens, Juniores Veteranos, Sênior – divisões, masculino e feminino.
- Musical Forms (estilos - com arma e sem arma) Infantil, cadetes, Jovens cadetes, cadetes
Veteranos, Junior, sênior - divisões masculino e feminino.
- Kick Light: cadetes veteranos, juniores, seniores, veteranos - divisões masculino e
feminino.
- Campeonatos Continentais para todas as faixas etárias e em todas as modalidades do
Kickboxing são as mesmas que para os Campeonatos Mundiais
- Campeonatos Regionais para todas as faixas etárias e em todas as modalidades de
Kickboxing, são as mesmas que para os Campeonatos Mundiais.
- Copas do Mundo para todas as faixas etárias e em todas as disciplinas de Kickboxing.
- Copas Continentais para todas as faixas etárias e em todas as modalidades de Kickboxing.
- Campeonatos Abertos, são os mesmos que para os campeonatos mundiais.
- No Mundial, Continental e campeonatos regionais apenas equipes nacionais podem
participar.
- Campeonatos Continentais não podem ser campeonatos abertos para as seleções
nacionais de outros continentes.
- Nas Copas continentais e mundiais, clubes e membros das federações nacionais, só
membros da WAKO podem participar.
- Em Campeonatos Seniores apenas um membro por cada equipe nacional pode participar
em cada categoria de peso em uma disciplina de luta.
- Em Campeonatos cadetes e juniores dois membros de equipes nacionais em cada
categoria de peso em uma disciplina de luta podem participar.
- Para copas e outros torneios abertos não há nenhuma restrição no número de
concorrentes por categoria de peso ou de competição da mesma nação ou clube.
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- Para Campeonatos Continental / Mundial um lutador só pode lutar em uma divisão no
máximo, um peso acima de seu / sua classe de peso real. Por exemplo, se você pesa 65,5
kg, só é possível lutar em -69kg ou -74kg.

- Campeonatos mundiais e continentais serão realizados a cada dois anos - em um ano terá
campeonato mundial sênior, e no próximo ano terá campeonatos continental sênior e mundial
juniores e cadetes.

- Campeonatos Mundiais e Continentais podem ser realizados em duas partes e em
diferentes disciplinas e em dois países, segundo decisão do Conselho WAKO.
- Point Fight - Kick Light - Full Contact – Musical Forms.
- Light Contact - K1 Rules - Low Kicks.
- Isso pode variar dependendo da Comissão Executiva WAKO.
- Campeonatos Continentais podem ser realizados em apenas um local - para todas as
modalidades.
- Campeonatos mundiais e continentais cadetes e juniores serão realizados no mesmo
tempo e lugar para todas as modalidades do Kickboxing.
- Campeonatos mundiais e continentais cadetes podem ser realizados separadamente do
campeonato júnior.
- Em todos os Campeonatos oficiais da WAKO, um atleta somente pode competir em uma
única modalidade de esportes de ringue, porém pode competir tanto em Point Fight, Light
Contact e Kick Light durante o mesmo evento.
Se um lutador é chamado para competir em duas ou mais modalidades simultaneamente,
deve escolher qual disciplina deseja participar. Em prática, o lutador será retirado da
categoria que ele/ ela não escolher.
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Especificações de Categorias de Idade (CBKB):
Competições Nacionais e Estaduais.
Pode haver diminuição das divisões de faixas em Competições Nacionais e Estaduais.

Modalidades e Categorias Sub 17
•

Point Fight – 07 a 09 anos
Masculino e feminino – Sem divisão de faixas
28 / 32 / 37 / 42 / 47 / + 47 Kg

•

Point Fight – 10/11/12 anos
Masculino e feminino – 2 divisões de faixas
Catg. 1 – Faixa Branca a verde
Catg. 2 – Faixa Azul a Preta
28 / 32 / 37 / 42 / 47 / + 47 Kg

•

Point Fight / Light Contact – 13 / 14 / 15 anos
Masculino - 2 divisões de faixas
Catg. 1 – Faixa Branca a verde
Catg. 2 – Faixa Azul a Preta
42 / 47 / 52 / 57 / 63 / 69 / + 69 Kg
Feminino - 2 divisões de faixas
Catg. 1 – Faixa Branca a verde
Catg. 2 – Faixa Azul a Preta
42 / 46 / 50 / 55 / 60 / 65 / + 65 Kg

•

Point Fight / Light Contact / Kick Light - 16 / 17 anos
Masculino - 2 divisões de faixas
Catg. 1 – Faixa Branca a verde
Catg. 2 – Faixa Azul a Preta
57 / 63 / 69 / 74 / 79 / 84 / 89 / + 89 Kg
Feminino - 2 divisões de faixas
Catg. 1 – Faixa Branca a verde
Catg. 2 – Faixa Azul a Preta
50 / 55 / 60 / 65 / + 65 Kg
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Modalidades e Categorias Adulto
Masculino: 18 aos 40 anos
Feminino: 18 aos 35 anos (Tatame)
Feminino: 18 aos 40 anos (Ringue)
•

Full Contact / Low Kicks / K1 Rules - MASCULINO
2 divisões por faixa
Catg. 1 – Faixa Branca até marrom
Catg. 2 – Faixa Preta
51 / 54 / 57 / 60 / 63,500 / 67 / 71 / 75 / 81 / 86 / 91 e + 91 Kg

•

Full Contact / Low Kicks / K1 Rules - FEMININO
2 divisões por faixa
Catg. 1 – Faixa Branca a verde
Catg. 2 – Faixa Azul a preta
48 / 52 / 56 / 60 / 65 / 70 e + 70 Kg

•

Point Fight / Light Contact
3 divisões por faixa (somente no masculino)
Catg. 1 - Faixas: Branca a verde
Catg. 2 - Faixas: Azul e Marrom
Catg. 3 - Faixa: Preta
57 / 63 / 69 / 74 / 79 / 84 / 89 e + 89 Kg

•

Point Fight / Light Contact Adulto (feminino)
50 / 55 / 60 / 65 e + 65 Kg

•

Kick Light
2 divisões por faixa (somente no masculino)
Catg. 1 - Faixas: Branca a Marrom
Catg. 2 - Faixa: Preta
57 / 63 / 69 / 74 / 79 / 84 / 89 e + 89 Kg

•

Kick Light Adulto (feminino)
50 / 55 / 60 / 65 e + 65 Kg
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Modalidades e Categorias Master Adulto
•

Point Fight / Light Master / Kick Light
Masculino: 41 aos 50 anos
63 / 74 / 84 / + 84 Kg
Feminino: 36 aos 45 anos
55 / 65 / + 65 Kg

Art. 3.3 Equipamento para competições
Os promotores de competições (campeonatos ou copas) devem fornecer o equipamento
necessário para procedimento normal de torneio:
- Balanças digitais, mecânicas ou eletrônicas (mínimo duas).
- Amplificador com número suficiente de microfones
- Bandeiras e CD com hinos nacionais de cada equipe nacional competindo
- Equipamento para limpeza e secagem chão
- Máquina copiadora
- Timers para todas as tabelas oficiais. Timers deve estar visível todos os momentos para os
treinadores
- Pequenos pads para cada Tatame (para dar um sinal de que o tempo da rodada expirou)
ou gongos para cada ringue
- Cada área de combate deve ser marcada por um número
- Para cada Tatame um marcador de pontos com dois grandes números pretos (de 0 a 30)
para exibir os resultados e 4 pequenos números vermelhos de 0 a 3 (2 em cada lado de
grandes números) para exibir avisos ou saídas.
- Uma exposição adequada do número da luta atual
- Um display de tempo adequado
As regras também se referem a uma lista de verificação do Torneio que é produzida.
Art. 3.4 Chaves
Ordem de critérios:
- Competidores de mesmos clubes ou mesma equipe nacional na mesma categoria de peso
devem ser divididos em partes separadas (uma em superior, outro na parte inferior da chave
de luta - os concorrentes só podem se encontrar no final)
- Campeões dos últimos dois campeonatos (Mundiais e Continentais) serão colocado em
partes separadas da lista de tiragem (um em cima e outro na parte inferior da listaconcorrentes só podem se encontrar no final)
- Se em uma categoria há um número ímpar de combatentes, o campeão (ou favorito) vai
pular (bye) na primeira luta.
- Cada lista deve ter dados da seguinte forma: nome do torneio, local e data, nome da
8

WAKO – Regra Geral – Cap.1
disciplina, sexo, idade, divisão de peso, o nome do concorrente e sobrenome, clube ou
nação e número de luta.
- Todas as listas de chaves devem ser impressas em 3 cópias oficiais - para o Árbitro chefe,
para a mesa oficial e para aviso ou comissão de boletim - todas as três listas devem ser a
mesma e qualquer alteração deve ser repetida em todos as três com a assinatura do Árbitro
chefe. Além disso, as cópias não oficiais de listas de tiragem serão distribuídas aos chefes da
equipe nacional.
- Concluídas as cópias oficiais com resultados, carimbo e assinatura do árbitro chefe, são
documentos oficiais da WAKO e serão mantidas nos arquivos por um período mínimo de 2
anos.
Art. 3.5 Calendário de Competição WAKO
O calendário WAKO estará sempre no website oficial.
O calendário WAKO incluirá:
- Campeonatos Mundiais e Continentais - um mínimo de dois anos antes da data de
campeonatos
- Campeonatos regionais e mundiais e taças continentais - um mínimo de um ano antes da
data de torneios
- Torneios Internacionais Abertos de Federações Nacionais WAKO, um mínimo de um ano
antes da data de evento (Federações nacionais são responsáveis por informar a sede da
WAKO as datas e outros detalhes sobre torneios abertos) no calendário também haverá
outras atividades oficiais, tais como seminários, reuniões, etc.

Art. 4. Campeonatos Oficiais e Torneios

Art. 4.1 Os promotores
Os promotores de todos os eventos internacionais WAKO devem ser o presidente do país de
acolhimento ou de qualquer outro, mas sob a responsabilidade do Presidente. O presidente
do país de acolhimento pode se quiser ter um parceiro, mas isso de forma alguma ira alivia-lo
de sua responsabilidade ao longo do Torneio. O Promotor deverá se comunicar diretamente
com o Presidente Mundial da WAKO sobre todas as questões relativas ao evento. O
Promotor deverá enviar um relatório escrito ao Presidente Mundial da WAKO a cada
sessenta (60) dias a respeito da promoção do evento. Promotores de Eventos Internacionais
devem ser responsáveis pelo seguinte:
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Art. 4.2 Campeonatos
Os campeonatos, como Campeonatos Mundiais e Campeonatos Continentais, ou
Campeonatos regionais (Ásia, Arábia, Oceania, Pan-americanos, campeonatos africanos)
são promovidos alternativamente a cada dois anos. Os Campeonatos podem ser
organizados como um campeonato, incluindo todas as disciplinas ou ser dividido em no
máximo dois campeonatos para as diferentes disciplinas e de acordo com o promotor.
O local escolhido para um campeonato:
- será um Ginásio adequado para no mínimo 2000 espectadores
- deve ter bom espaço para todas as áreas de combate e entre todas as áreas de combate
- deve ter uma seção de aquecimento para todos participantes presentes
- deve ter áreas para Árbitros, organizadores e oficiais da WAKO
- deve ter salas de relaxamento e vestiários para todos participantes presentes
- deve ter salas de sede e de administração, fax e fotocopiadoras
As taxas de sanção de Campeonatos e Taças diferem e são tratadas diretamente pelo
presidente WAKO em concordância com o acordo da maioria do Conselho de Administração.
Art. 4.3 Copas do Mundo
A Copa do Mundo WAKO é tal quando é promovida com rotinas de Campeonato normais
como:
- Torneio por no mínimo 3 dias
- Chegada e Pesagem dias antes do início das lutas
- Round de 2x2 minutos de: Point Fight, Kick Light e Light Contact
- 3x2 minutos de esportes de ringue
- Musical Forms
- só podem ser utilizadas com as regras WAKO
- Árbitros e Juízes oficiais da WAKO
- Copas do Mundo são abertas apenas aos membros da WAKO e seus clubes / equipes.
Um torneio aberto WAKO não deve ser aberto a todos os clubes de diferentes organizações
internacionais. Ao usar o nome WAKO, porém, deve ser promovido no âmbito das regras
WAKO, apenas.
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Art. 4.4 Troféus de Campeonato (Mundiais / Continentais)
Uma premiação de qualidade e adequada deve ser fornecida para as seguintes categorias:
- Medalhas: 1º, 2º e 3º lugar para todas as divisões de competição.
- Troféu para todos os vencedores de ouro. Troféu deve ser de um padrão aceitável
condizente com o status continental / Mundial do evento.
- Troféus para equipes de competição no Point Fight.
- Estes prêmios serão decididos da seguinte maneira;
- 1º lugar = 3 pontos. 2º colocado = 2pontos. 3º lugar = 1 pontos.
Art. 4.5 Sede do Campeonato
O promotor deve selecionar um Hotel que servirá como a sede do torneio.
Art. 4.6 Balanças
Deve haver um mínimo de duas Balanças Médicas disponibilizadas aos lutadores um mínimo
de dois dias antes da pesagem oficial.
Art. 4.7 Descanso
A área de descanso deve ser oferecida para o uso dos Juízes do Árbitro e Oficiais de mesa.
Ele deve ter no mínimo chá, café e bebidas sem álcool. O promotor será responsável pelo
envio aos Presidentes Nacionais WAKO todas as informações relevantes relativas à
localização, as datas, listas de hotéis e preços, transporte para o aeroporto e uma
programação completa de eventos. O Promotor terá Transporte.
Coordenadores designados no aeroporto da cidade do Torneio irão ajudar os competidores
após a sua chegada. Os Presidentes Nacionais são responsáveis por fornecer os seus
horários de voo ao Promotor. O Promotor deve ser o responsável por prover todo
equipamento e assistência necessária para conduzir e administrar o torneio. O Promotor será
responsável pelo fornecimento de todas as informações necessárias de pessoal e
equipamentos para conduzir e administrar o Torneio.
Art. 4.8 Check List do Torneio
WAKO fez uma lista de verificação do torneio a ser distribuído para os promotores do
Campeonato Mundial e Regionais. E se o promotor tem de desviar-se esta lista é da
responsabilidade dos promotores para estabelecer contato com WAKO e seu Comitê
Organizador para encontrar a melhor solução possível.
Uma lista de verificação do torneio pode ser alterada pela Comissão Organizadora ou pelo
Conselho de Administração.
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Art. 4.9 Procedimentos de Pesagem
Diretor Arbitral e/ou Presidente do Comitê Arbitral selecionará o árbitro CBKB-WAKO
responsável em organizar a pesagem. Durante a pesagem, dois árbitros, ou mais Árbitros,
estarão presentes, sendo no mínimo 1 Árbitro mulher e 1 Árbitro homem.
Também pode estar presente 1 representante da Federação estadual ou clube-academia
no momento da pesagem a qual seja o responsável. Entretanto eles não são permitidos de
interferir de qualquer forma. O representante não pode estar em contato físico com o atleta
e deve estar afastado das balanças (pelo menos 1 metro de distância).
Cada lutador deve, no momento da pesagem, apresentar a Carteira de Filiação do ano
vigente, um documento de identidade com foto, e a certificação médica oficial, válida por 1
ano. Somente depois disso, ele é confirmado na chave de luta.
De acordo com determinação da WAKO IF, o sistema de pesagem obedece aos padrões
olímpicos de competição, com pesagem diária.
Se a pesagem ocorrer no mesmo dia das lutas, estas se iniciarão pelo menos 2 horas depois
do tempo da pesagem, ou em intervalo menor caso a Diretoria assim decida depois de
consultar o Comitê Médico, desde que a decisão não seja prejudicial a nenhum lutador que
esteja participando das primeiras lutas do Torneio.
A pesagem será realizada de acordo com o calendário do torneio. O tempo anunciado em
cada competição é entendido como oficial e deve ser respeitado. Pesagem fora do tempo
oficial anunciado não será permitida, salvo se a pesagem dessas equipes presentes dentro
do prazo anunciado, não for considerada como terminada.
Na primeira pesagem oficial (no período de inscrição) pode ser dada possibilidade de
pesagem após a hora oficial, se os atrasos de viagens da equipe forem devidamente
anunciados e advertidos pela federação nacional no caso que isso aconteça. No entanto, não
é permitido para qualquer equipe especular o tempo de chegada após a pesagem oficial
tenha sido anunciada nos jornais de convite. Todas as equipes devem ter passado pela
pesagem antes dos sorteios das chaves.
Pesagem oficial (período de inscrição): Se o lutador exceder de peso, ele / ela pode, dentro
do tempo oficial, ter uma segunda chance de atingir o limite. No entanto, o lutador tem que
esperar na fila e o oficial WAKO decide quando a segunda pesagem será feita. O peso
registrado naquela ocasião é final. Se o lutador não atingir o peso nesta segunda pesagem,
há duas opções:
1. Desclassificação Direta. Decisão do oficial da WAKO é final e não pode ser objeto de
recurso.
2. Subir uma categoria de peso. Apenas se a federação nacional tem uma vaga nessa
categoria e se a pesagem ainda não estiver encerrada.
Também é permitida para todas as federações nacionais substituir um lutador por outro,
antes do fim da pesagem oficial e antes do check-up médico, na condição de que, dentro de
cada competição onde substitutos são permitidos, a lutador em questão tenha sido registrado
como reserva para isso, ou em qualquer outra categoria de peso.
Pesagem diária: Em torneios, esportes de ringue têm pesagens diárias ou, pelo menos, 3
pesagens durante o torneio. A Pesagem é feita na parte da manhã em uma hora anunciada,
considerada como oficial. Pesagem feita fora do horário oficial anunciado não será permitida,
salvo se a pesagem não for considerada como terminada para essas equipes dentro do
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horário anunciado. Todos os lutadores devem trazer o seu próprio passaporte nacional como
identificação. Se o lutador exceder seu peso, ele / ela pode dentro do tempo oficial ter uma
segunda chance para atingir o limite. No entanto, o lutador tem que esperar na fila e o oficial
da WAKO decide quando a segunda pesagem será feita. O peso registrado naquela ocasião
é final. Se o lutador não atingir o peso nesta segunda pesagem ele / ela será desclassificado.
O peso é o que a balança mostra quando o lutador está despido. O peso deve ser exibido em
quilogramas. Balanças eletrônicas podem ser usadas. Um lutador tem permissão para lutar
exclusivamente dentro da categoria definida pela pesagem. A balança deve estar em piso
duro e não no tapete.
A pesagem deve ser feita de uma forma discreta, respeitando ambos os sexos masculino e
feminino e suas necessidades de discrição. É preferível o uso de salas separadas para
homens e mulheres.
Qualquer especulação ou ações deliberadas que questionam ou quebram as regras acima
será sancionada, tanto para os lutadores envolvidos e a federação nacional responsável.
Art. 4.10 Nacionalidade do lutador:
Em Campeonatos Continentais ou Mundiais, os competidores devem representar a
nacionalidade para o país que ele / ela representa, mostrando o passaporte do respectivo
país. Sob circunstâncias especiais, um competidor pode alterar esta representação uma vez,
mas, isto só pode ocorrer com os seguintes requisitos:
1. Confirmação oficial de residência nacional permanente no novo país dele / dela.
2. A mudança de representação deve ser aplicada sobre a WAKO HQ, explicando a razão
para a mudança.
3. Deve haver um documento formal escrito de acordo de aceitação pelo país de origem.
4. Qualquer especulação para tal representação não será permitido e pode causar punição
ao competidor, bem como para o novo país.
5. Ele / ela não poderá competir novamente pelo seu país de origem.
Um competidor que tenha passaporte de dois países diferentes só pode fazer tal troca uma
vez. Se mudar representação, isso deve ser feito de acordo com um contrato escrito entre os
países e aplicada sobre a HQ da WAKO. Na pesagem, os passaportes oficiais devem ser
apresentados ao oficiais de pesagem / registro presentes. Em Campeonatos Continentais
concorrentes de outros continentes não são autorizados a participar.

Art. 5. Protestos
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Art. 5.1 Protestos regulares
Se uma equipe quiser protestar o resultado, o Árbitro Chefe deve receber este protesto por
escrito no prazo de 15 minutos após a luta.
O protesto por escrito deve descrever claramente o problema. O Árbitro Chefe deve entregar
o protesto ao Conselho de Recurso / Comitê de Arbitragem, que também irá considerar o
problema. O protesto será tratado imediatamente.
Note que no Full Contact, Low Kicks, K1 Rules, Light Contact e Kick Light não haverá
nenhuma mudança em decisões como descrito no artigo 18 nos Esportes de Ringue e no
artigo 17 em Light Contact.
Um custo de 100 euros por protesto e deve ser pago adiantadamente. Se o protesto for
julgado procedente o dinheiro será reembolsado.
Art. 5.2 Protestos irregulares
Protestos irregulares relativos à discordância de decisões, onde os lutadores protestam
atrasando ainda mais o programa no ringue / Tatame, como sentar-se no ringue / Tatame,
decidido por si mesmo ou estimulado por seu treinador / equipe a fazê-lo, vai receber reação
do Comitê de Árbitros ou do Conselho de diretores diretamente. A consequência pode ser
que toda a equipe da disciplina pode ser excluída. Se o pessoal de segurança precisa intervir
e em caso de conflito devido a esta ação, isto vai levar à desclassificação imediata de toda a
equipe nacional.
Um protesto só será aceito em carta escrita e um protesto não será tratado se as ações
mencionadas acima ocorrerem.
Art. 6. Provas em vídeo
As imagens de vídeo não são aplicáveis a eventos WAKO. As imagens de vídeo não podem
ser utilizadas para resolver quaisquer dúvidas, reclamações ou deveres de esclarecimento.
Art. 7. Funcionários em Geral
Todos os funcionários em campeonatos e copas devem ser funcionários da WAKO. Eles não
são funcionários de seus próprios países ou federações. Eles devem ser completamente
neutros. Em todos os momentos durante os campeonatos que representam a WAKO. Eles
devem demonstrar uma atitude neutra, positiva e honesta e com fair-play a todos.
Funcionários da WAKO Mundial, Continental e Regional dos Campeões e Copas do Mundo
da WAKO são:
- Representante do Conselho de Administração WAKO
- Comissões de Árbitros Chefe (esportes de ringue e esportes de Tatame)
- Presidentes dos diferentes comitês
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- Administrador / funcionários de computação
- Árbitros-chefe para Tatames ou Ringues
- Árbitros
- Juízes
- Contadores de chute
- Cronometrista
- Anotador de Pontos
- Locutor
- Médico e equipe médica
Art. 8. Representante WAKO
Um representante WAKO deve estar presente em todos os campeonatos WAKO Mundial e /
ou Continental, e copas Mundiais, Continental e Regional. O representante em um torneio
pode ser o presidente WAKO ou um membro do Conselho Executivo da WAKO. Ele é
responsável por assegurar que todos os campeonatos ou taças estejam sob as regras da
WAKO e que todos os resultados sejam resultados oficiais da WAKO. Para cada campeonato
ou taça o Conselho WAKO ou o Presidente WAKO nomeará um Representante WAKO.
Art. 9. Comissões de árbitro de Esportes de Tatame / Esportes de ringue
Na WAKO criamos dois comitês de Árbitros: um para esportes de Tatame e um para esportes
de Ringue.
O presidente de cada comissão é responsável por nomear um Organizador / Observador
para Tatame ou ringues e, com o organizador / Observador implantará Árbitros e Juízes para
Tatame e Ringue. Com cada Organizador / Observador ele verifica Tatame, ringues,
equipamento oficial de mesa, Árbitro e uniformes de Juiz e ele vai permitir o início da
competição.
Ele vai dividir os papéis com as chaves oficiais e recolhê-los após as lutas acabadas. Ele é o
supervisor da pesagem. Ele é responsável por fazer listas de sorteio (com o administrador) e
só ele pode fazer alterações nas listas oficiais sorteadas. Ele será o Árbitro supremo em
protestos. Sua decisão sobre protestos serão vinculativas.
Comitês de Árbitro são nomeados pelo Conselho de Administração WAKO e ficam
responsáveis por 4 anos, salvo decisão pelo próprio Conselho da WAKO.
Art. 9.1 Comitê de Torneios / Funcionários de Computação
O Administrador é responsável por recolher todos os dados do material de registro e colocar
essa informação em um computador para preparar listas de sorteios. Com o Comitê de
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Torneio ele faz as listas e as distribui nas tabelas oficiais. Ele recolhe listas completas após
as lutas terem acabadas e transfere os resultados para o computador. Ele vai fazer um
relatório oficial do Campeonato ou Copa e distribuir o relatório oficial a todos os
representantes das equipes nacionais. Se o promotor de um campeonato não pode nomear
uma pessoa responsável pela administração, o conselho WAKO ou o Presidente WAKO vai
nomear uma pessoa adequada.
Art. 9.2 Organizador / Observador
Organizador / Observador (nomeado pelo Presidente de Esportes de Tatame / Esportes de
Ringue) é responsável por procedimentos normais para lutas realizadas em Tatame ou
Ringues. Eles vão implantar Árbitros e Juízes para cada luta de acordo com a sua qualidade
e com respeito pelas regras de neutralidade. Eles são responsáveis pela compilação correta
e organização das listas com resultados, e ao final, ele irá assinar a lista de resultados e dará
ao responsável. Em caso de protestos, eles devem seguir os procedimentos e tomar uma
decisão de primeiro nível. Se o protestante não está satisfeito com a sua decisão, o
organizador / observador irá explicar todos os detalhes do protesto ao diretor técnico. O
Organizador / Observador supervisiona Árbitros e Juízes e pode mudar uma decisão de um
Árbitro apenas em caso de um "erro material".
No Musical Forms o Árbitro Chefe dará o sinal para os competidores começarem a executar
suas coreografias e ele coordena o trabalho de outros juízes.
O Presidente da Comissão de Árbitro de Campeonatos ou Copas nomeará o organizador /
observador dentre árbitros experientes que venham com suas seleções nacionais.
Art. 9.3 Árbitro / Juízes / Contador de chutes / Cronometrista e contador de pontos
As funções dos Árbitros, Juízes, Contador de chutes, Cronometrista e contador de pontos
são descritas nos capítulos regras gerais de esportes de Tatame ou Regras Gerais de
Esportes do Ringue.
Art. 9.4 Locutor
Antes da luta ele chama os combatentes para a luta - primeiro ele chama o lutador do canto
vermelho, e depois o lutador do canto azul. Em lutas profissionais em galas, o canto
vermelho é do lutador local, o locutor irá chamar primeiro o lutador visitante no canto azul e
depois o lutador doméstico no canto vermelho.
Em campeonatos e copas, o locutor sempre chama o lutador para as lutas seguintes, e
chama para preparar o lutador para a próxima luta.
Depois de três chamados e se o lutador não comparecer, ele dará ordem para o
cronometrista iniciar o temporizador. Se o lutador não vier dentro de 2 minutos, o locutor vai
dar sinal ao árbitro e anunciar o vencedor da luta por WO do adversário. No Musical Forms
ele irá ler em voz alta cada nota dos juízes.
O cronometrista será nomeado pelo Árbitro chefe ou pelo Promotor.
Art. 9.5 Médico e a equipe médica
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O médico deve estar pronto para a intervenção imediata se chamado pelo Árbitro. Antes que
o Árbitro chame, ele não pode entrar no Tatame ou no ringue. A equipe médica deve ter
equipamento suficiente e número suficiente de médicos e técnicos para intervenção segura e
rápida em todas as áreas da luta. O médico deve ter experiência no tratamento de ferimentos
específicos de Kickboxing. O promotor é responsável por fornecer equipe médica adequada,
com maca, ambulância. Procedimentos Médicos WAKO e Orientações de Segurança da
Saúde devem ser seguidos.
Art. 9.6 Comitê de Torneios
O Conselho de Administração WAKO deverá selecionar o Comitê do Torneio. O Comitê é
composto de pelo menos três (3) membros. O líder do Comitê será conhecido como diretor
do torneio. É importante que todos os membros do grupo falem Inglês.

O Comitê se reúne frente a Copas do Mundo e / ou Campeonatos Continental /do Mundo. Se
necessário, eles iniciam outras reuniões, mas são convidados a reunir-se durante eventos /
torneios. Caso contrário, eles se comunicam por correio e por telefone.
RESPONSABILIDADES:
- Eles são responsáveis pelas modalidades.
- Eles serão responsáveis por todos os Árbitros chefes e suas equipes na arena durante todo
o evento.
- Eles terão a responsabilidade de estar no comando completo de toda a documentação
sobre os resultados e reclamações.
- Eles terão uma estreita cooperação com o Comitê de Árbitro e facilitarão todos os
seminários do Árbitro.
- Eles irão, junto com o promotor, cuidar do evento / promoção / torneio e se certificar de que
tudo está organizado de acordo com as regras WAKO. Qualquer desvio das regras tem de
ser aprovada pelo Comitê ou pelo Conselho de Administração.
- Eles irão cuidar de todas as pesagens oficiais ou apontar Árbitros / Funcionários que vão
cuidar delas.
- Eles vão apresentar um relatório ao Conselho de Administração e ao Presidente da WAKO.
- Eles vão cuidar de protestos e dar aconselhamento ao Conselho de Diretores presente. A
decisão Conselho de Diretores será final e com base em uma decisão por maioria.
Art. 10 Seminários e registro de Árbitro / Juiz internacional
Na preparação dos Campeonatos e Copas Mundiais / Continentais a Comissão organizará
seminários de modo a certificar-se que o julgamento e comportamento dos Árbitros estão no
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seu melhor.
Quando o envio de cartas de convite para campeonatos, a WAKO vai escrever uma nota
extra relativa a Árbitros e Juízes, incluindo todos os pedidos para os preparativos.
A organização de seminários será a seguinte:
- Todos os Árbitros e os Juízes devem ter uma cópia das regras atualizadas que serão
utilizados durante o seminário.
- Por testes, certifique-se que todos os Juízes e Árbitros falam um mínimo de Inglês. Avalie
os Árbitros e os Juízes em categorias de acordo com o inglês (tanto na linguagem quanto na
experiência)
- Os seminários vão lidar com cada modalidade de Kickboxing e as regras a serem usadas
durante os torneios.
- Certifique-se de que todos os Árbitros e Juízes usam os mesmos uniformes que são
importantes para a imagem da WAKO.
A sequência de um seminário contém:
- introdução verbal e explicações
- explicação verbal das questões principais que causam problemas, a fim de harmonizar os
juízes
- qualquer apresentação de vídeo para explicar situações
- ensino prático usando lutadores em ação.
- uso do cartão de pontos e / ou explicação do sistema digital
- Testes escritos / exames
- Registro
- Todos os Árbitros e Juízes são registrados e recebem pontos durante um campeonato e
eventos aprovados
- Os melhores Árbitros e Juízes serão convidados a participar dos campeonatos como
Árbitros oficiais.
- Os Árbitros e Juízes terão sua licença com base em seu desempenho nos campeonatos.
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Art. 11. Comissão Médica, de Saúde e Antidoping.
O Comitê tem, pelo menos, três (3) membros. Os líderes tomam a iniciativa de organizar o
trabalho dentro do comitê. É importante que todos os membros do grupo falem Inglês.
O comitê se reúne frente às Copas e / ou Campeonatos do Mundo e / ou Continental. Se
necessário, eles iniciam outras reuniões, mas são convidados a reunir-se durante eventos /
torneios.
RESPONSABILIDADE:
- A sua responsabilidade é certificar-se que todas as regras de segurança são seguidas nos
torneios / Campeonatos tanto segundo médicos e a equipe médica.
- Eles irão se certificar de que as regras antidopings são informadas e, juntamente com o
Conselho de Administração e / ou promotor de um campeonato visar um controle antidoping
- Certificar-se de que a WAKO trabalha de forma eficaz para erradicar problemas de redução
de peso
- O Comitê trabalha em conjunto e apresenta um relatório ao Conselho de Diretores
- A Comissão tem o poder de adiar o início das lutas se a pesagem estiver muito perto do
início normal de lutas ou se a pesagem estiver atrasada ou de outra forma, os lutadores não
tiverem sido devidamente informados.
Art. 12 Comitê Técnico
O Comitê tem, pelo menos, três (3) membros. O líder toma a iniciativa de organizar o
trabalho dentro do comitê. É importante que os membros do grupo falem Inglês. O comitê se
reúne frente às Copas do Mundo e / ou Campeonatos Continentais / Mundiais. Se
necessário, eles iniciam outras reuniões, mas são convidados a reunir-se durante eventos /
torneios.
RESPONSABILIDADE:
- Melhorar o Syllabus WAKO existente
- Melhorar o atual sistema de classificação WAKO
- Assessorar o Conselho sobre a melhoria de Regras / regulamentos, tanto em esportes de
Ringue quanto de Tatame.
- Auxiliar tecnicamente regiões WAKO na necessidade de melhorar as suas competências.
- Ser responsável por aprovar todos os equipamentos de segurança de luta fornecido pelos
promotores. O Comitê também será responsável por inspecionar todas as zonas de combate
durante os Campeonatos assegurando que tenham qualidade superior.
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Art. 12.1 Importante para todos os funcionários da WAKO
Todos os árbitros, juízes e funcionários representados no torneio (tanto dentro como fora de
serviço) não estão autorizados a tomar medidas para a sua equipe / nação como técnico ou
de outra forma atuar / se comportar de forma parcial (gritando e movendo-se como um
treinador / torcedor). NÃO é permitido mudar o papel de funcionário para treinador durante o
mesmo campeonato.
Novamente a WAKO salienta a importância de que os árbitros e juízes falem um mínimo de
Inglês para se comunicar durante os campeonatos.
Art. 13. Participação dos membros da WAKO em outras organizações internacionais
dissidentes
Os membros da WAKO não são permitidos ou autorizados a participar em qualquer outra
organização dissidente de Kickboxing nacional ou internacional ou mundiais, continentais ou
Galas Profissionais. (WKA, WKN, WKF, ISKA ... Etc. ...).

Todos os eventos da WAKO, Mundial, Continental e torneios nacionais / internacionais são
reservados apenas para membros da WAKO.
No que se refere à América do Norte e América do Sul e, a fim de dar aos nossos membros a
oportunidade de organizar a si mesmos, eles podem permitir que os não membros da WAKO
participem de seu evento e vice-versa até que seja feita uma decisão final pelo conselho
WAKO no futuro.
De acordo com as regras acordadas anteriores, um não membro da WAKO não pode
participar em qualquer uma das atividades onde WAKO (IF) e sua divisão continental /
Federação esteja no comando da competição e ou a competição é realizada sob a WAKO
(IF) e ou de suas Divisões /Federações Continental e regulamentos.. Se em qualquer país,
existir uma organização de Kickboxing diferente e associação, a organização / federação
nacional WAKO naquele país será autorizada a aceitar a adesão de outros atletas vindos de
outra organização apenas se parar suas atividades e colaboração com outras organizações
de Kickboxing internacional ou continental dissidentes existentes e sua organização nacional,
caso exista, de acordo com a WAKO (IF) e as Regras e Regulamentos da WAKO
Continental.
Uma vez que um atleta de outra organização torna-se um membro de uma Federação
Nacional WAKO, não lhe é mais permitido voltar para a organização de origem. E no caso de
o atleta retorne ou continue seus / suas atividades e colaboração com a outra organização
Kickboxing dissidente seu / sua participação na WAKO estará sujeita a uma imediata e
automática expulsão permanente. Sem possibilidade de retorno.
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