REGULAMENTO ESPECÍFICO DA LUTA OLÍMPICA
1. A competição de Luta Olímpica será realizada de acordo com este Regulamento.
2. Para a competição, cada IES poderá inscrever um quantitativo livre de alunos(as)-atletas em
cada Categoria de Peso.
3. O aluno(a)-atleta inscrito em qualquer das Categorias de Peso, pode optar, no momento da
Reunião Informativa, por lutar na categoria imediatamente acima.
4. O aluno(a)-atleta poderá competir somente em uma categoria de peso.
5. No naipe masculino os alunos(as)-atletas poderão competir nos dois estilos: Estilo Livre e GrecoRomano, sendo de sua responsabilidade a escolha em caso de coincidência de horário.
6. A confirmação da inscrição do aluno(a)-atleta dar-se-á na Reunião Informativa, sendo que a
confirmação da participação será efetivada na pesagem oficial, que será realizada em local e
horário definidos pela Coordenação de Lutas.
6.1. A pesagem dos atletas será realizada conforme informativo divulgado pela Coordenação,
obedecendo ao horário estipulado;
6.2. A pesagem será realizada no local estipulado pela coordenação e confirmado na Reunião
Informativa.
7. As Categorias de Pesos obedecerão aos seguintes limites:
Categorias da Luta Olímpica
Estilo Livre Feminino

Estilo Livre Masculino

Greco-Romano Masculino

- 50Kg

- 57Kg

- 55Kg

- 53Kg

- 61Kg

- 60Kg

- 55Kg

- 65Kg

- 63Kg

- 57Kg

- 70Kg

- 67Kg

- 59Kg

- 74Kg

- 72Kg

- 62Kg

- 79Kg

- 77Kg

- 65Kg

- 86Kg

- 82Kg

- 68Kg

- 92Kg

- 87Kg

- 72Kg

- 97Kg

- 97Kg

- 76Kg

- 125Kg

- 130Kg

8. Na competição de Judô, a contagem de pontos para a apuração do resultado final será efetuada
separadamente para o masculino e para o feminino. A classificação por IES será computada
conforme a tabela abaixo:
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Classificação do Luta Olímpica
Classificação

Categorias de Peso

1º Lugar

5,0 pontos

2º Lugar

3,0 pontos

3ºs Lugares

2,0 pontos

5ºs Lugares

1,0 ponto

A partir do 6º Lugar

0,5 ponto

8.1. Em caso de empate no resultado final, será considerada vencedora a IES que detiver o maior
número de primeiros lugares. Persistindo o empate, a IES que detiver o maior número de
segundos lugares, e assim sucessivamente, até que se obtenha o desempate.
9. O(a) aluno(a)-atleta(a) deverá apresentar a sua credencial dos JUBs 2019 para subir na balança,
seja na pesagem extraoficial ou oficial.
9.1. NÃO será permitido Pesar e nem Competir com Credencial Temporária.
10. O(a) aluno(a)-atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e
devidamente uniformizado, tendo 02 (duas) malhas, 01 (uma) azul e 01 (uma) vermelha,
obedecendo ao descrito no Regulamento Geral.
10.1.
Os alunos(as)-atletas que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes
estabelecidos pelo Regulamento Geral não serão impedidos de competir no seu 1º dia de
participação e terão relatório encaminhado à Comissão Disciplinar. A partir do seu 2º dia de
participação, os alunos(as)-atletas que não adequarem seus uniformes ao exigido por este
regulamento serão impedidos de participar.
11. Será eliminado da competição o(a) aluno(a)-atleta(a) que não comparecer à pesagem e/ou não
atender o limite, máximo, da sua categoria de peso.
12. O(a) aluno(a)-atleta que não se apresentar quando chamado para competir, será sumariamente
desclassificado.
13. O sistema de disputa será por eliminatória simples com repescagem, sendo definidas as chaves
após a pesagem, através de sorteio.
13.1. No caso de 05 (cinco) ou menos participantes em uma categoria, esta será no sistema
nórdico (todos contra todos);
13.2. A duração de cada combate será de 02 (dois) rounds de três minutos com trinta segundos
de descanso entre os rounds, como segue na regra da União Mundial de Lutas (UWW).
14. É obrigatório o uso de malha e sapatilha de Luta.
15. Não há apelação após o término do combate.
16. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da modalidade, com anuência da Direção
Geral, não podendo essas resoluções contrariarem o Regulamento Geral.
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