CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MUAYTHAI TRADICIONAL

Q&A – Conhecendo a CBMTT

1- O que é a CBMTT?
É a entidade máxima do Muaythai no Brasil, filiada a IFMA (International Federation of
Muaythai Amateur) e WMC (World Muaythai Council), entidades reitoras do Muaythai em
nível mundial, tanto na área amadora como profissional respectivamente.
A CBMTT nasceu com o objetivo de valorizar seus filiados, principalmente os atletas que
queiram defender as cores de nossa pátria além-mar, porém sem esquecer o trabalho
incansável dos instrutores, professores e mestres que dedicam sua vida transmitindo e
perpetuando esta herança cultural tailandesa.

2- Como faço para me filiar a CBMTT?
Para ser filiado a CBMTT basta ter vontade de fazer parte de uma organização séria e querer
ter o seu trabalho reconhecido em nível mundial e principalmente pelo país mater desta
arte, a Tailândia. Para isto basta entrar em contato com a CBMTT e solicitar as fichas de
filiação da Federação, se assim for o caso, de sua academia, professores e alunos, pois a
CBMTT não faz filiações individuais, baseando-se na premissa que para ser professor uma
pessoa tem que possuir um local para ministrar aulas e consequentemente ter alunos.
Se você vier para somar, será muito bem vindo, se vier para empatar fique onde estar e se
vier para dividir, não venha! Faça sua filiação, de sua associação, academia e alunos através
do email imprensacbmtt@hotmail.com

3- Quais os benefícios ao me filiar a CBMTT?
Todos os de ser filiado a uma entidade oficial e reconhecida pelos órgãos máximos do
Muaythai no mundo - IFMA e WMC, entidades que coordenam o Muaythai amador e
profissional, respectivamente.
* Seus alunos terão a segurança de participar de uma academia credenciada e oficial.
* Participação em Cursos de Capacitação e Qualificação técnica em Muaythai.
* Ao ser membro da CBMTT automaticamente você será membro da CSMT-Confederação
Sul-Americana de Muaythai; PAMU- Pan American Muaythai Union; IFMA-International
Federation of Muaythai Amateur; WMC- World Muaythai Council, além de outras entidades
de Muaythai e Muayboran.
* Poderá participar de Campeonatos Brasileiros e Copa Brasil - conforme seletivas;
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* Poderá participar dos Campeonatos Sul-Americanos- conforme seletivas;
*Poderá participar dos Campeonatos Pan-Americanos- conforme seletivas;
*Poderá participar dos Campeonatos Mundiais- conforme seletivas;
*Poderá participar de campeonatos seletivos para todos estes eventos;
* Receberá, após fazer os cursos de capacitação e ser aprovado, certificação.
Enfim são inúmeros os benefícios, aliás, o simples fato de ser filiado e poder falar isto já é
um tremendo benefício.

4- Quais os meus deveres com a CBMTT?
•
•

•
•

Fazer sua filiação, de sua associação, academia e alunos;
Participar ou organizar em seu Estado ou cidade, os Cursos de Capacitação e
Qualificação Técnica em Muaythai assim como os demais cursos de arbitragem, Wai
Kru Ram Muay e assim sucessivamente;
Participar de todos os Campeonatos Brasileiros, Copa do Brasil e demais
campeonatos internacionais que for convocado;
Organizar Campeonatos Regionais ou Estaduais em âmbito amador e profissional,
sempre com o respaldo da CBMTT.

Desta forma você será reconhecido oficialmente e entrará para a história do Muaythai
mundial.

5- Venho de outra organização, como fica a minha graduação e a dos meus
alunos?
A CBMTT não tira graduação e não rebaixa ninguém de grau. Porém exigimos que todos os
nossos filiados falem a mesma língua técnica e organizacional, devendo desta forma
participar dos Cursos de Capacitação e Qualificação Técnica de acordo com as regras
internacionais estabelecidas mundialmente. Após o termino destes cursos você poderá
participar das avaliações e exames anuais escolhendo o grau para o qual deseja prestar
exame. Se aprovado na parte teórica e prática será um instrutor, professor e/ou mestre
reconhecido em todo o mundo. Seus alunos deverão seguir o mesmo caminho, assim nosso
trabalho terá um alto padrão técnico e o sucesso virá naturalmente.

6- Qual o sistema de graduação da CBMTT?
A CBMTT segue o padrão internacional da IFMA implementado em nível mundial em 2006,
Bangkok – Tailândia.
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7- Quem pode ministrar exames de graduação?
Somente pessoas com o grau de Arjarn e com a devida autorização da Diretoria CBMTT.
Qualquer outro tipo de avaliação não terá validade e não será chancelada nacional e
internacionalmente. Seguimos as regras internacionais, simples assim.

8- Não possuo o grau de Arjarn e moro em outro Estado, como faço para
examinar meus alunos?
Esta questão foi respondida na pergunta acima, porém abrimos exceções para Estados
distantes de nossa sede deste que sigam os seguintes passos com a devida autorização e
conhecimento da CBMTT.
1. Preencher formulário de solicitação
2. Enviar com 15 dias de antecedência para a sede da CBMTT os dados necessários para
o devido registro, homologação e expedição de certificado.
3. Deverão ser enviados a CBMTT os seguintes dados:
•

Nome completo do aluno,

•

Data do exame de graduação (entrega do certificado)

•

Grau para o qual irá o aluno,

•

Cidade em que será realizado o evento

Em caso de solicitar uma pessoa no grau de Arjarn:
•

Passagem aérea (ida e volta) examinador (sabemos que a presença de uma
Mestre agrega valor a qualquer evento, portanto, vale a pena)

•

Hotel três estrelas

•

Translado local

•

Alimentação (café da manhã, almoço, lanche e janta).

•

Depósito com uma semana de antecedência conforme tabela.

•

Local apropriado, com cadeiras e mesas para os participantes.

•

Local apropriado para a parte prática, com tatame, paos (um par para cada
dupla.
“Se o Muaythai é sua paixão, a CBMTT é seu destino”
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9- Não quero lutar. Tenho espaço na CBMTT?
Todas as pessoas têm como participar de atividades na CBMTT, seja como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Árbitros;
Juízes;
Professores;
Treinadores;
Staff;
Coach;
Segundos;
Apoiador;
Patrocinador.

Seguimos o lema: “Toda pessoa é diferente e tem uma contribuição diferente a fazer.” –
Henry B. Eyring

10- Sou lutador. Quais as vantagens que tenho nesta condição na CBMTT?
A grande vantagem que você tem é de participar de grandes eventos oficiais em nível
nacional, sul americano, pan-americano e internacional, tanto na categoria amadora como
profissional.
Eventos oficiais fazem com que você valorize sua carreira e seja reconhecido mundialmente
com membro da elite do Muaythai internacional.
Fama atrai patrocínio e patrocínio trás estabilidade financeira para você e sua família.
A CBMTT oportuniza você a ficar na vitrine do Muaythai mundial.

11 - Poderei participar de eventos não homologados ou de outras
instituições?
Seguimos as Regras Internacionais da IFMA e WMC, onde NÃO PARTICIPAMOS de evento
algum sem a homologação destas entidades. O não cumprimento desta regra está
condicionado à penalização e/ou expulsão sumária, através do STJD-CBMTT.
Casos específicos serão analisados desde que um pedido formal seja feito e aprovado.
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12- Quais eventos obrigatórios que eu e meus alunos deveremos participar?
Todas as academias deverão enviar seus futuros instrutores e alunos graduados para os
Cursos de Capacitação e os demais estabelecidos no currículo técnico.
Pelo menos uma vez ao ano participar de competições estaduais e nacionais.
Seminário Internacional é imprescindível.

14- O que é a supervisão?
A supervisão é a forma mais natural de preservar a cultura ancestral do Muaythai. Todos
nós, independente de graduações temos que ter um mentor, um orientado, enfim um
mestre, uma pessoa que possa nos guiar, corrigir e orientar. Isto é assim deste os tempos
memoriais. Ninguém nasce sabendo tudo. A experiência dos mais velhos nos enriquece e faz
com que nossa evolução dentro da arte marcial seja mais profunda e profícua.
Ao contarmos com o apoio de um supervisor temos a garantida de não estarmos sós nesta
maravilhosa jornada que trilhamos dentro das artes marcais. Isto nos faz fortes. Portanto ao
escolher um supervisor seja bastante seletivo, pois isto poderá fazer toda a diferença entre o
sucesso ou o fracasso de sua carreira marcial.
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PROTOCOLO PARA FUNCIONAMENTO, CREDENCIAMENTO E RECONHECIMENTO DE ENTIDADES.

1. FEDERAÇÃO OU SUB-SEDE CBMTT
1.1 Estar devidamente filiada a CBMTT
1.2 Filiar:
• 20 academias
• 20 instrutores
• 200 alunos
Parágrafo único: as entidades que não cumprirem com esta determinação até o fim do
primeiro trimestre de cada ano, serão multadas no valor de R$ 1000,00 (Hum mil Reais).
1.3 Organizar anualmente:
• Campeonato Estadual
• Sediar um campeonato em nível nacional ou internacional
• Curso de capacitação
• Curso de arbitragem
• Curso de Wai Kru Ram Muay
1.4 Participar com equipe mínima de 10 atletas:
• Campeonato Brasileiro
• Campeonato Sul Americano
• Campeonato Pan Americano
1.4.1 Participar com mínimo dois atletas em campeonato mundial.
Parágrafo único: as entidades que não cumprirem com esta determinação até o fim de
cada ano serão multadas no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos Reais)
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2. ASSOCIAÇÃO OU LIGA
2.1 Estar devidamente filiada a CBMTT
2.2 Filiar:
• 10 academias
• 10 instrutores
• 100 alunos
Parágrafo único: as entidades que não cumprirem com esta determinação até o fim do
primeiro trimestre de cada ano serão multadas no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
2.3 Participar anualmente de todos os eventos da Federação e da CBMTT.
2.4 Participar com equipe mínima de cinco atletas:
• Campeonato Brasileiro
• Campeonato Sul Americano
• Campeonato Pan Americano
Parágrafo único: as entidades que não cumprirem com esta determinação até o fim de
cada ano serão multadas no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
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3. ACADEMIA OU TIME
3.1 Estar devidamente filiada a CBMTT
3.2 Filiar:
• 01 academia
• 01 instrutor
• 30 alunos
Parágrafo único: as entidades que não cumprirem com esta determinação até o fim do
primeiro trimestre de cada ano serão multadas no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais)
3.3 Organizar bi mensalmente:
• Exame de graduação
3.4 Participar de todos os eventos, campeonatos e cursos que for convocado.
Parágrafo único: as entidades que não cumprirem com esta determinação até o fim de
cada ano serão multadas no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais)
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EXAME NACIONAL
CBMTT

EXAME ESTADUAL
FEDERAÇÃO

TABELA BÁSICA PARA EXAME DE GRADUAÇÃO
GRADUAÇÃO

FILIADO

NÃO FILIADO

1 – 2 Khan

R$ 100,00

R$ 200,00

2 – 3 Khan

R$ 100,00

R$ 200,00

3 – 4 Khan

R$ 100,00

R$ 200,00

4 - 5 Khan

R$ 100,00

R$ 200,00

5 - 6 Khan

R$ 150,00

R$ 300,00

6 - 7 Khan

R$ 150,00

R$ 300,00

7 – 8 Khan

R$ 150,00

R$ 300,00

8 – 9 Khan

R$ 150,00

R$ 300,00

9 – 10 Khan

R$ 500,00

R$ 1000,00

10 – 11 Khan

R$ 1500,00

Somente para filiado

11 – 12 Khan

R$ 2500,00

Somente para filiado

12 – 13 Khan

R$ 3000,00

Somente para filiado

13 - 14 Khan

R$ 5000,00

Somente para filiado

14 - 15 Khan

R$ 5.000,00

Somente para filiado

15 - 16 Khan

Nomeado pela
entidade reitora do
Muaythai em Nível
Mundial

“Se o Muaythai é sua paixão, a CBMTT é seu destino”

9

Somente para filiado

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MUAYTHAI TRADICIONAL

EXAME ESTADUAL – GRADUAÇÃO KHAN

40 % INSTRUTOR (Academia)
40 % EXAMINADOR (Arjarn)
20 % CBMTT (registro, homologação e emissão de certificados).
Em caso de Federação devidamente constituída 10% para Federação e 10% para a
Confederação.

GUIA PARA EXAME DE GRADUAÇÃO ESTADUAL

4. Preencher formulário de solicitação
5. Enviar com 15 dias de antecedência para a sede da CBMTT os dados necessários para
o devido registro, homologação e expedição de certificado.
6. Deverão ser enviados a CBMTT os seguintes dados:
•

Nome completo do aluno,

•

Data do exame de graduação (entrega do certificado)

•

Grau para o qual irá o aluno,

•

Cidade em que será realizado o evento

7. A CBMTT enviará o certificado nacional, se receber toda a documentação com o
período mínimo conforme item 2.
8. As Federações e Sub-sedes deverão enviar uma cópia da planilha com o resultado da
avaliação do exame realizado para arquivamento, mais ficha de solicitação de exame
do aluno com fotos e documentos necessários anexados.
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CAMPEONATO (HOMOLOGAÇÃO)

Para que seja homologado oficialmente pela Confederação Brasileira de Muaythai
Tradicional, a entidade que estiver promovendo deverá enviar sua solicitação com no
mínimo de uma semana de antecedência, mais cartaz para a CBMTT, para que possa haver a
publicação no site em nível nacional e internacional.

Os seguintes valores entram em vigência a partir do segundo semestre de 2013:
CAMPEONATO

HOMOLOGAÇÃO

ESTADUAL

R$ 250,00

INTERESTADUAL

R$ 300,00

REGIONAL NACIONAL

R$ 500,00

COPA BRASIL

R$ 1000,00

BRASILEIRO

R$ 2.000,00

INTERNACIONAL

R$ 3.000,00

SUL AMERICANO

R$ 5.000,00

PAN-AMERICANO

R$ 10.000,00

MUNDIAL

R$ 50.000,00

TIPO DE AUTORIZAÇÃO

MÍDIA

Ofício de solicitação,
assinado pelo responsável do
evento.
Ofício de solicitação,
assinado pelo responsável do
evento.
Ofício de solicitação,
assinado pelo responsável do
evento.
Ofício de solicitação,
assinado pelo responsável do
evento.
Ofício de solicitação,
assinado pelo responsável do
evento.
Ofício de solicitação,
assinado pelo responsável do
evento.
Ofício de solicitação,
assinado pelo responsável do
evento.
Ofício de solicitação,
assinado pelo responsável do
evento.
Ofício de solicitação,
assinado pelo responsável do
evento.

Cartaz, TV e
rádios.

“Se o Muaythai é sua paixão, a CBMTT é seu destino”
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Cartaz, TV e
rádios.
Cartaz, TV e
rádios.
Cartaz, TV e
rádios.
Cartaz, TV e
rádios.
Cartaz, TV e
rádios.
Cartaz, TV e
rádios.
Conforme Manual
Pan Americano
Conforme Manual
Internacional
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REALIZAÇÃO DE CURSOS / SEMINÁRIOS

1. ARBITRAGEM
•

Ofício de solicitação da realização com data para agendamento

•

Mínimo 20 participantes

•

Enviar com uma semana de antecedência lista de participantes para emissão de
material gráfico quando necessário

•

Passagem aérea (ida e volta) para uma pessoa

•

Hotel três estrelas

•

Translado local

•

Alimentação (café da manhã, almoço, lanche e janta).

•

Depósito com uma semana de antecedência do valor mínimo do investimento

•

Local apropriado para o curso

•

Quadro branco / canetas

•

Data show

•

Computador

“Se o Muaythai é sua paixão, a CBMTT é seu destino”
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REALIZAÇÃO DE CURSOS / SEMINÁRIOS

2. WAI KRU RAM MUAY
•

Ofício de solicitação da realização com data para agendamento

•

Mínimo 15 participantes

•

Enviar com uma semana de antecedência lista de participantes para emissão de
material gráfico quando necessário

•

Passagem aérea (ida e volta) para uma pessoa

•

Hotel três estrelas

•

Translado local

•

Alimentação (café da manhã, almoço, lanche e janta).

•

Depósito com uma semana de antecedência do valor mínimo do investimento

•

Local apropriado para o curso, preferencialmente que tenha tatame.

•

Quadro branco / canetas

•

Data show

•

Computador

“Se o Muaythai é sua paixão, a CBMTT é seu destino”
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REALIZAÇÃO DE CURSOS / SEMINÁRIOS

3. CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
•

Ofício de solicitação da realização com data para agendamento

•

Mínimo 10 participantes

•

Enviar com uma semana de antecedência lista de participantes para emissão de
material gráfico, registro de certificados.

•

Enviar nome completo do participante e quais módulos irá fazer

•

Passagem aérea (ida e volta) para duas pessoas

•

Hotel três estrelas

•

Translado local

•

Alimentação (café da manhã, almoço, lanche e janta).

•

Depósito com uma semana de antecedência do valor mínimo do investimento

•

Local apropriado para o curso teórico, com cadeiras e mesas para os participantes.

•

Quadro branco / canetas

•

Data show

•

Computador

•

Local apropriado para a parte prática, com tatame, paos (um par para cada dupla), se
possível saco de pancada.

“Se o Muaythai é sua paixão, a CBMTT é seu destino”
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REALIZAÇÃO DE CURSOS / SEMINÁRIOS

4. NUADTHAI
•

Ofício de solicitação da realização com data para agendamento

•

Mínimo 10 participantes

•

Enviar com uma semana de antecedência lista de participantes para emissão de
material gráfico, registro de certificados.

•

Enviar nome completo do participante

•

Passagem aérea (ida e volta) para duas pessoas

•

Hotel três estrelas

•

Translado local

•

Alimentação (café da manhã, almoço, lanche e janta).

•

Depósito com uma semana de antecedência do valor mínimo do investimento

•

Local apropriado para o curso teórico, com cadeiras e mesas para os participantes.

•

Quadro branco / canetas

•

Data show

•

Computador

•

Local apropriado para a parte prática, com tatame ou colchonetes para a realização
da massagem.

“Se o Muaythai é sua paixão, a CBMTT é seu destino”
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SEMINÁRIOS E CURSOS

Somente a Confederação Brasileira de Muaythai Tradicional poderá ministrar os cursos de
capacitação e qualificação técnica em Muaythai.

Qualquer entidade que ministrar cursos, seminários, palestras, ou publicar quaisquer tipos
de informes referentes a materiais da CBMTT sem a devida autorização será penalizada por
tal atitude.

Parágrafo único: A entidade que descumprir este critério pagará uma multa no valor de R$
2000,00 (Dois mil Reais), será advertida e se reincidir, a mesma será suspensão da CBMTT
por um prazo de 30 dias ou podendo até mesmo ser expulsa compulsoriamente.

Conforme realização de reunião da Diretoria da CBMTT notou-se a necessidade da realização
de cursos que capacitem nossos filiados, não somente na prática do Muaythai, mas nas
diversas áreas que o abrangem.

Foi deliberado que a partir deste ano, serão realizados ANUALMENTE cursos de gestão,
curso para examinadores.

SEMINÁRIO ANUAL INTERNACIONAL – GRÃO MESTRE AMNAT

O Seminário Internacional com a presença do Grão Mestre Amnat é realizado anualmente
em parceria com a CBMTT.

Foi deliberado em reunião de diretoria, que cada entidade deverá inscrever no curso:
•

Federação e/ou Sub-sede: mínimo 15 alunos

•

Associação e/ou Liga: mínimo 10 alunos

•

Academia e/ou time: mínimo 5 alunos

“Se o Muaythai é sua paixão, a CBMTT é seu destino”
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MINISTÉRIO PÚBLICO

Todas as entidades filiadas a CBMTT deverão estabelecer um vínculo junto ao MP local, e
apresentar documentação sobre a deliberação do MP em parceria com a CBMTT –
legalização da prática do Muaythai.

FANPAGE CBMTT

A CBMTT tem a fanpage do Muaythai, onde todas as entidades filiadas tem espaço para a
divulgação de seus trabalhos. Para participar deverá estar filiado e contribuir mensalmente
e/ou semanalmente com matérias referentes ao esporte, saúde, direito esportivo, etc.

UNIFORMES

A partir de Janeiro de 2015, todos os uniformes dos filiados a CBMTT deverão ter o símbolo
da CBMTT nas costas, para a padronização.
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