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31º CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE MUAYTHAI  

3ST BRAZIL INTERNATIONAL MUAYTHAI OPEN 

           
1. Data:   15, 16 & 17 de OUTUBRO de 2021. 

2. Local:  Velódromo do Parque Olímpico da Barra. 

3. Hora:  Cerimônia Oficial de Abertura 10h00min do dia 16/10/2021 

Início das competições 13h00min do dia 16/10/2021. 

   

4. Cidade:  Rio de Janeiro – RJ - Brasil. 

5. Realização:  Confederação Brasileira de Muaythai Tradicional - CBMTT   

              Fones: +55 51- 98110.3663 

  E-mail: sec@cbmtt.com.br  

  www.cbmtt.com.br  

6. Supervisão: 

IFMA – International Federation of Muaythai Amateur. 

7. Organização: 

  CSMT – Confederação Sul-Americana de Muaythai. 

8. Qualificação dos Competidores:  

- Seleções Nacionais de cada país filiado à CSMT e IFMA (uma por país) 

- Equipes e academias especialmente convidadas pela organização. 

- Academias de todos os países (Brazil Open). 

- Apresentar o comprovante de filiação a CBMTT para ter o benefício da inscrição grátis. 

9. Regras da Competição: 

  Serão usadas as regras internacionais da IFMA. 

10. Metodologia de Competição: 

  Competição Individual. 

  Torneio com eliminatória direta. 

11. Divisão das Categorias: 

  Idade, sexo e peso. 

Cada categoria por sexo será dividida em faixas etárias e, a seguir, será dividida em outras 

categorias de peso. 

 

 

 

mailto:sec@cbmtt.com.br
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12. Faixas Etárias: 

Lutas: 

Juvenil (feminino e masculino)  14 a 15 anos – 16 a 17 anos 

  Adulto (feminino e masculino)  18 a 40 anos 

  Master (feminino e masculino)   +41 anos 
 
13. Premiação: 

A categoria internacional (entre países) e que será disputada somente pelas Federações 

Nacionais receberá Cinturão de Campeão Sul-Americano, uma medalha de ouro, prata e 

uma de bronze, além de um kit de material esportivo de Muaythai e poderá ter somente UM 

competidor por categoria de peso. (entrará para o ranking sul-americano por Federações). 

 

As demais categorias de peso (tabela no final das informações) que serão disputadas por 

academias de qualquer país, receberão uma medalha de ouro, uma de prata e uma de 

bronze, além de um kit de material esportivo de Muaythai, e poderão ter até cinco atletas em 

cada categoria de peso. (entrará para o ranking do Brazil Open). 

 

Troféu para Federação Campeã, vice-campeã e 3º lugar Sul-Americano. 

 

Troféu para Academia Campeã, vice-campeã e 3º lugar do Brazil Open.  

 

Haverá certificado de participação digital para todos.  

14. Equipes Convidadas: 

  - Todas as Seleções nacionais das Federações oficiais filiadas a IFMA-CSMT (Sul-

Americano). 

- Associações e Academias do Brasil e dos países sul-americanos (Brazil Open). 

  - Todas as equipes Internacionais serão bem-vindas. 

- O Congresso Técnico será realizado logo após a pesagem. 

15. Pesagem: 

a) Dia 15(sexta-feira), das 18h00min às 20h00min, impreterivelmente. Se o atleta não 

estiver presente neste horário, será desclassificado. Nos demais dias sempre das 08 às 09 

da manhã. A pesagem será realizada no Velódromo do Parque Olímpico da Barra. 

 

b) Não haverá tolerância de peso, pois a chave já estará pronta, conforme lista enviada pelas 

entidades, a pesagem servirá como confirmação do peso passado pelo treinador na ficha de 

inscrição do competidor, ou seja, o atleta deverá lutar na mesma categoria em que foi 

classificado ou selecionado. Se por algum motivo o atleta desejar trocar de categoria na 

última hora, pagará uma taxa adicional de U$ 20,00 (vinte dólares). 

 

c) Todos os competidores filiados deverão apresentar a carteira ou cópia do certificado 

de membro da CBMTT para terem o direito a inscrição grátis. 
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d) Solicitamos aos técnicos para que alertem os atletas no sentido de manterem seus pesos 

para evitarem problemas desnecessários. 

 

e) A taxa de inscrição no caso de atleta não filiado a CBMTT não será devolvida caso o atleta 

seja desclassificado por apresentar um peso diferente da sua inscrição, ou por qualquer outro 

motivo. 

 

 f) O horário da pesagem será RIGOROSO. 

 

* O ATESTADO MÉDICO É OBRIGATÓRIO deverá vir acompanhado com a CARTEIRA DE 

VACINAÇÃO COVID-19, com ao menos uma dose aplicada, constar que o atleta está em 

condições de lutar Muaythai e deverá ser apresentado no ato da pesagem junto com a ficha 

de inscrição do atleta. Sem ele o atleta não poderá participar. 

Se o atleta for menor de 18 anos, deverá apresentar autorização dos pais ou responsável 

legal para participar do 31º Campeonato Sul-Americano e Brazil Open Muaythai 2021. 

O atleta deverá apresentar o atestado médico ORIGINAL, não sendo aceito cópias. O 

atestado ficará arquivado junto com sua ficha de inscrição. 

  Não aceitaremos atestado de trabalho ou prontuário hospitalar. 

  As meninas deverão apresentar, além do atestado médico, o atestado de não gravidez. 

  Haverá teste antidoping aleatório e para todos que subirem no pódio. 

16. Início das Competições: 

O evento começará às 10h00min em ponto com a cerimônia de Abertura sábado, dia 16 de 

outubro. Já as lutas começarão às 13h00min em ponto no mesmo dia. 

Se o atleta não comparecer após sua segunda chamada, será automaticamente, 

desclassificado. 

17. Uniforme: 

a) Todos os atletas deverão trajar o uniforme de seu país (sul-americano) e de sua respectiva 

academia (Brazil Open), devendo trazer a bandeira da sua cidade, Estado ou País. 

b) Os atletas deverão trajar um calção de Muaythai, não podendo ser de outra arte marcial.  

A organização proverá gratuitamente calções e camisetas para os 300 primeiros inscritos. 

Após este número cada equipe ficará responsável em prover as camisetas e os calções de 

Muaythai do evento para seus atletas. 

     

c) Todos deverão usar o Mongkon ao subir ao ringue. Se a equipe não possuir, o Mongkon 

será emprestado pela organização. 

 

d) Os Segundos deverão estar de agasalho e tênis e, como diz o nome, poderão ser somente 

duas pessoas, que deverão permanecer sentadas no local próprio para eles durante a luta, 

sem dar instruções aos seus atletas no decorrer delas, exceto nos intervalos entre os rounds. 
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18. Proteções: 

a) A organização fornecerá o material de proteção regulamentar: luvas, capacete, peitoral, 

caneleiras, devendo cada atleta trazer sua coquilha, protetor bucal (não pode ser vermelho) 

e atadura para as mãos de 5m por 5 cm de largura. 

 

a) As unhas dos atletas deverão estar aparadas e higienizadas (será observada na pesagem 

oficial), assim como devem estar sem barba (rosto liso). 

 

OBS: A falta de qualquer proteção ou irregularidade causará a imediata desclassificação do 

atleta.  

 

19. Reclamações: 

As reclamações deverão ser encaminhadas à mesa controladora por escrito baseadas nas 

regras da IFMA, que analisará o caso e emitirá seu parecer. Devendo o reclamante fazer o 

pagamento da taxa no valor de 1(um) salário-mínimo brasileiro, em espécie, que não será 

devolvido. 

 

Qualquer reclamação verbal ou que cause transtorno ao bom andamento do evento causará 

a desclassificação do atleta e da equipe reclamante. 

  

20. Arbitragem: 

Cada Federação Nacional ou academia, com mais de 05 atletas, deverá inscrever no 

mínimo 01 árbitro ou 02 juízes no evento que possuam o Curso Oficial da IFMA, com 

reciclagem das últimas atualizações. 

Os aprovados receberão gratuitamente lanche durante o evento (mandar lista confirmando 

até o dia 25 de setembro, além de uma ajuda de R$ 200 por dia).   

Haverá um workshop de arbitragem e reciclagem no dia 15 de outubro, sexta-feira, as 14 

horas, aberto para todos os técnicos e coach que participarão do evento para que fiquem a 

par das regras internacionais e poderem desta forma fazer suas reclamações de acordo com 

as da IFMA. Investimento R$ 100,00 reais com certificação. 

 

21. Estrutura do evento: 

Utilização de 06 (seis) ringues para os combates. 

22. Duração das lutas: 

a) 3 rounds de 2 minutos por 1 de descanso para todas as lutas eliminatórias. 

b) 3 rounds de 3 minutos por 1 de descanso para todas as lutas finais 
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23. Inscrição: 

As inscrições já estão abertas e serão aceitas até o dia 25 de setembro de 2021.  

Atente para a data de inscrição pois quanto mais cedo for feita, maior será o benefício. 

 

24. Taxas de Inscrição:  

 Não haverá taxa de inscrição para as Seleções Nacionais de cada Federação oficial dos países 

filiados à IFMA-CSMT. 

 Não haverá taxa de inscrição para o Brazil Open de todos os atletas filiados à CBMTT- CSMT que 

apresentarem a devida carteira ou certificado de filiação da CBMTT 2021. 

As inscrições deverão ser feitas via on-line no site www.cbmtt.com.br  ou via e-mail: sec@cbmtt.com.br 

confirmação através do envio da cópia das passagens aéreas de cada atleta e seus respectivos exames 

médicos  e da Carteira de vacinação COVID-19. No caso de não comparecimento do atleta a CBMTT cobrará 

uma taxa de desistência por cada atleta que não se apresentar das Federações Nacionais Oficiais. 

Para os atletas do Brasil a inscrição se dará pelo envio da cópia da carteira de membro da CBMTT. 

Os atletas brasileiros não filiados a CBMTT pagarão uma taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) 

através do PIX da Confederação CNPJ: 08.357.603/0001-57  

25. Hospedagem: 

Para quem desejar haverá hotéis credenciados a preços especiais em frente ao Parque 

Olímpico da Barra, que serão divulgados a tempo, ou se desejarem poderão buscar outros 

na região. 

 

26. Primeiros Socorros:   

Haverá Médico e paramédicos. 

  Haverá ambulâncias a disposição do evento. 

 

27. Protocolos sanitários e público: 

  Haverá a disposição de todos os atletas, treinadores e árbitros álcool gel a disposição, bem 

como os protocolos de distanciamento e uso de máscaras deverá ser respeitado. 

  A circulação dos atletas, treinadores e árbitros será limitada as áreas que estarão sinalizadas 

para tal. 

  Por determinação e aconselhamento do governo NÃO HAVERÁ PÚBLICO PRESENTE, 

devendo para tal, os acompanhantes das federações internacionais e nacionais receber um passe especial 

para entrar no recinto que deverão usar permanentemente a máscara durante toda sua permanência no 

recinto, além de manter o devido distanciamento exigido. 

 

http://www.cbmtt.com.br/
mailto:sec@cbmtt.com.br
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28. Cerimônia de Abertura e Premiação: 

a) A Cerimônia Oficial de Abertura acontecerá as 10h00min de sábado, dia 16, momento em 

que todas as equipes deverão estar formadas com seus respectivos uniformes. Cada 

equipe deverá trazer uma Bandeira (2 panos) do seu Estado, cidade ou país. 

 

b) A Cerimônia de Premiação Oficial será realizada após a última luta do evento. 

     

• Os premiados deverão estar com o uniforme de sua equipe (agasalho, camiseta, calção 

etc.) e não poderão receber a premiação em traje civil (calça jeans, camisa, sapato etc.) 

 

• A premiação é pessoal e intransferível, ou seja, somente o próprio atleta poderá recebê-la. 

• Em caso de ser chamado e não comparecer, seu título será invalidado. 

 

OBSERVAÇÃO: 

A venda de material esportivo e a filmagem do evento só poderão ocorrer com EXCLUSIVA autorização, via 

contrato, do Comitê Organizador. Solicitar autorização formal via e-mail. 
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31º CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE MUAYTHAI 

3ST BRAZIL INTERNATIONAL MUAYTHAI OPEN 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Federação ou academia     Estado-País 

 
Nome Completo 

 
Nascimento (dia/mês/ano)     Registro Nº. (CBMTT 2021) se houver. 

 
Idade      Peso Exato 

 
Nº. de Lutas     Nome do Técnico 

 
E-mail      Telefone 

 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 Declaro que estou qualificado para participar do 31º Campeonato Sul-Americano de Muaythai e 3st Brazil 

International Muaythai Open, isentando a CBMTT- CSMT e, promotores e organizadores deste evento de qualquer 

responsabilidade e/ou danos físicos que, porventura, me aconteçam, antes, durante e após o evento, declarando conhecer 

as regras de competição da IFMA. Declaro, também, que me encontro em perfeito estado de saúde, conforme atestado 

médico em anexo, liberando aos organizadores de qualquer responsabilidade sobre a minha pessoa. 

 Outorgo aos organizadores todos os direitos de divulgação sobre a minha imagem (seja por fotos, TV, jornais, 

mídia eletrônica etc.) para divulgações presentes e futuras deste evento, sem pretender nenhuma compensação 

financeira, sendo desnecessário para tanto, qualquer tipo de permissão verbal ou por escrito. 

 

_______________________________                                                   ______________________________ 

Assinatura do Atleta         Assinatura do Técnico 

 

_______________________________                    ______________________________ 

Assinatura do Responsável     Identidade do Responsável 

 

______________________________ 

Cidade, dia, mês e ano. 
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                                                                   CATEGORIAS DE PESO 

                    Marque com um “X” na sua categoria 
 

           ADULTO                         E   L   I   T   E   

               CATEGORIA             MASCULINO            FEMININO  

 1 PIN    42 – 45 KG  /////////////////// 

 2 LIGHT FLY   45 – 48 KG   45 – 48 KG 

 3 FLY    48 – 51 KG    48 – 51 KG 

 4 BANTAM   51 – 54 KG    51 – 54 KG 

 5 FEATHER    54 – 57 KG   54 – 57 KG 

 6 LIGHT    57 – 60 KG   57 – 60 KG 

 7 LIGHT WELTER   60– 63,5 KG  60– 63,5 KG 

 8 WELTER  63,5- 67 KG  63,5- 67 KG 

 9 LIGHT MDDLE  67 – 71 KG  67 – 71 KG 

10 MDDLE  71 – 75 KG   71 – 75 KG 

11 LIGHT HEAVY  75 – 81 KG      + 75 Kg  

12 CRUISER  81 – 86 KG  /////////////////// 

13 HEAVY  86 – 91 KG  /////////////////// 

14 SUPER HEAVY       + 91 KG   /////////////////// 

                            .   
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          CLASSE:   JUVENIL (16 a 17 anos 11 meses e 29 dias)                                                                                

         CATEGORIA            MASCULINO           FEMININO  

 1 PAPER   //////////////////  39 -  42 KG 

 2 PIN   42 – 45 KG  42 – 45 KG 

 3 LIGHT FLY  45 – 48 KG  45 – 48 KG 

 4 FLY   48 – 51 KG   48 – 51 KG 

 5 BANTAM  51 – 54 KG   51 – 54 KG 

 6 FEATHER   54 – 57 KG  54 – 57 KG 

 7 LIGHT   57 – 60 KG  57 – 60 KG 

 8 LIGHT WELTER   60– 63,5 KG  60– 63,5 KG 

 9 WELTER  63,5- 67 KG  63,5- 67 KG 

10 LIGHT MDDLE  67 – 71 KG  67 – 71 KG 

11 MDDLE  71 – 75 KG   71 – 75 KG 

12 LIGHT HEAVY  75 – 81 KG     + 75 KG  

13 CRUISER  81 – 86 KG  ///////////////////// 

14 HEAVY  86 – 91 KG  ///////////////////// 

15 SUPER HEAVY    + 91 KG     + 91 KG  
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CLASSE: JUVENIL (14 a 15 anos 11 meses e 29 dias ) 

CATEGORIA MASCULINO FEMININO 

1  ///////////////////  34 – 36  kg 

2  36 – 38  kg  36 – 38  kg 

3  38 – 40  kg  38 – 40  kg 

4  40 – 42  kg  40 – 42  kg 

5  42 – 45  kg  42 – 45  kg 

6  45 – 48  kg  45 – 48  kg 

7  48 – 51  kg  48 – 51  kg 

8  51 – 54  kg  51 – 54  kg 

9  54 – 57  kg  54 – 57  kg 

10  57 – 60  kg  57 – 60  kg 

11  60 – 63,5 kg  60 – 63,5 kg 

12  63,5 – 67  kg  63,5 – 67   kg 

13  67 –   71 kg  67 –    71  kg 

14  71 –   75 kg  +  71 kg 

15  75 –   81  kg  /////////////////// 

16  +  81 kg  /////////////////// 

 

 

   


