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1. REGULAMENTO: 
 

A competição de  Wushu Sanda do XXIX Campeonato Paulista de Kung Fu 
que será realizado no Ginásio Poliesportivo Municipal “Agostinho 
Fávaro” (Ginásio do João Aranha), Paulínia entre os dias 7 e 8 de 

julho, terá como classificado os 4 primeiros colocados em suas respectivas categorias das Seletivas 

de Limeira realizada no dia 31 de março e Atibaia realizado nos dias 19 e 20 de maio de 
2018, o XXIX Campeonato Paulista utilizarão as regras do regulamento oficial (versão2003) 

da IWUF – International Wushu Federation, bem como as normas e critérios a seguir, determinados 
pela CBKW – Confederação Brasileira de Kungfu/Wushu.  

 

 Toda ocorrência não determinada no Regulamento da CBKW será avaliada e deliberada 
pela FPKF através de seu Departamento de SANDA. 

 
O regulamento de Wushu Sanda está disponível no site da CBKW, link para a versão 2014: 
http://www.cbkw.org.br/departamentos/sanda/regulamento/  
 
As categorias de peso e idade para os atletas masculinos e femininos das categorias infanto, 
juvenil e adulto estão de acordo com o REGULAMENTO GERAL PARA O XXIX CAMPEONATO 
BRASILEIRO 
 
2. CLASSIFICADOS: 
 

Estarão classificados para o Campeonato Paulista de Kungfu/Wushu de 2018, na modalidade de 
Wushu Sanda: 
 

• Os Campeões Paulista de 2017. 

• Os 4 primeiros colocados de cada categoria das Seletivas de LIMEIRA E ATIBAIA no AVANÇADO 
E NO INICIANTE 
• Todas as atletas da categoria FEMININO iniciante e avançado, infanto juvenil, juvenil e adulto 
em suas respectivas categorias, quem LUTAR NO INICIANTE DISPUTARÁ O PAULISTA NO 
INICIANTE. 
• Caso haja desistência não haverá vagas remanescentes, salvo se houver convocação do 
Departamento Técnico responsável 
 
ATENÇÃO:  HAVERÁ NO CAMPEONATO PAULISTA AS CATEGORIAS DE   INICIANTES, SOMENTE 
OS ATLETAS QUE PARTICIPAREM E SE CLASSIFICAREM NAS SUAS RESPECTIVAS CATEGORIA NAS 
SELETIVAS, PODERÃO DISPUTAR O CAMPEONATO, ESTE ANO TEREMOS INICIANTE PARA 
FEMININO E MASCULINO EM TODAS AS CATEGORIAS. 
 

 

http://www.cbkw.org.br/departamentos/sanda/regulamento/


Haverá no Campeonato Paulista as Categorias Mirim e Infantil, regras: 
 
Métodos de Luta 
 

Técnicas de ataque e defesas que estiverem adequadas ao regulamento de 
competição do Wushu Sanda, em conformidade com a IWUF, podem ser 
empregadas. 
 
Partes Proibidas 
 

Cabeça, toda a região do pescoço, genital e ataques que vão contra as articulações. 
Não será permitido socos e nem chutes na cabeça. 
 
Partes Válidas (Para Pontuação) 
 

Tronco e coxas 
 
Area de Competição 
 

Usaremos a Faixa Amarela 700 cm x 700 cm do Leitai 
 
 
3. ARBITRAGEM:  
 
A arbitragem das lutas de Wushu Sanda será realizada, preferencialmente, pelos árbitros 
selecionados pela FPKF, dentre os previamente indicados pelas Associações Filiadas. O 
Departamento Técnico de Wushu Sanda da FPKF não terá por regra ou obrigação empregar 
todos os árbitros indicados pelas Associações, no entanto, as mesmas devem indicar um arbitro 

para o evento, sob pena de multa de R$ 250,00 caso não respeitada esta 

determinação.  
 
4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:  
 
As categorias do Wushu Sanda são divididas por critérios de: 
 

  Sexo: Masculino e Feminino, Idade, dividido em 3 Faixas Etárias: 

 Categoria Mirim deverá ser entre 8 e 9 anos, data de nascimento 1° de Janeiro de 2010 até 31 
de Dezembro de 2009. 

 Categoria Infantil deverá ser entre 10 e 11 anos, data de nascimento 1° de Janeiro de 2008 até 
31 de Dezembro de 2007. 

 A categoria Infanto Juvenil deverá ser de 13 a 15 anos data de nascimento de 1º de janeiro de 
2003 a 31 de dezembro de 2005. 

 A categoria Juvenil deverá ser de 15 a 18 anos, data de nascimento de 1º de janeiro de 
2000 a 31 de dezembro de 2003.  

 A categoria Adulta deverá ser de 18 a 40 anos, data de nascimento de 1º de janeiro de 1978 a 
31 de dezembro de 2000. 

 Atestado médico entregue na 1° Seletiva Etapa Limeira 



 Termo de Responsabilidade assinado e reconhecido firma pelo atleta, no caso do atleta 
ser menor, o pai ou responsável deverá assinar e reconhecer firma da assinatura. O 
Termo de Responsabilidade estará no site para download. 

 Categorias de Peso, conforme a tabela abaixo: 
 

I – Mirim Masculino 
 >39 kg; de acima de 39 kg a 42 kg; de acima de 42 kg a 45 kg; de acima de 45 kg a 48 kg, de acima de 48 kg a 52 kg 

 

II – Mirim Feminino 
 >39 kg; de acima de 39 kg a 42 kg; de acima de 42 kg a 45 kg; de acima de 45 kg a 48 kg 

 

III – Infantil Masculino 
 >39 kg; de acima de 39 kg a 42 kg; de acima de 42 kg a 45 kg; de acima de 45 kg a 48 kg, de acima de 48 kg a 52 kg 
de acima de 52 kg a 56 kg; de acima de 56 kg a 60 kg; 
 

IV – Infantil Feminino 
 >39 kg; de acima de 39 kg a 42 kg; de acima de 42 kg a 45 kg; de acima de 45 kg a 48 kg; de acima de 48 kg a 52 kg 
de acima de 52 kg a 56 kg 

 

V – Infanto Juvenil Masculino 
 - 39 kg; de acima de 39 kg a 42 kg; de acima de 42 kg a 45 kg; de acima de 45 kg a 48 kg, de acima de 48 kg a 52 kg 
de acima de 52 kg a 56 kg; de acima de 56 kg a 60 kg; 

 

VI – Infanto Juvenil Feminino 
- 39 kg; de acima de 39 kg a 42 kg; de acima de 42 kg a 45 kg; de acima de 45 kg a 48 kg, de acima de 48 kg a 52 kg 
de acima de 52 kg a 56 kg 
                      

VII –Juvenil Masculino 
- 39 kg; de acima de 39 kg a 42 kg; de acima de 42 kg a 45 kg; de acima de 45 kg a 48 kg, de acima de 48 kg a 52 kg 
de acima de 52 kg a 56 kg; de acima de 56 kg a 60 kg; de acima de 65 kg a 70 kg; de acima de 70 kg a 75 kg; 
 de acima de 75 kg a 80 kg; de acima de 80 kg a 85 kg; de acima de 85 kg a 90 kg; acima de 90. 

 
VIII – Juvenil Feminino 
- 39 kg; de acima de 39 kg a 42 kg; de acima de 42 kg a 45 kg; de acima de 45 kg a 48 kg, de acima de 48 kg a 52 kg 
de acima de 52 kg a 56 kg; de acima de 56 kg a 60 kg; de acima de 65 kg a 70 kg; de acima de 70 kg a 75 kg; 
 
 

IX – Adulto Masculino 
- 39 kg; de acima de 39 kg a 42 kg; de acima de 42 kg a 45 kg; de acima de 45 kg a 48 kg, de acima de 48 kg a 52 kg 
de acima de 52 kg a 56 kg; de acima de 56 kg a 60 kg; de acima de 65 kg a 70 kg; de acima de 70 kg a 75 kg; 

 de acima de 75 kg a 80 kg; de acima de 80 kg a 85 kg; de acima de 85 kg a 90 kg; acima de 90. 
 

X – Adulto Feminino 
- 39 kg; de acima de 39 kg a 42 kg; de acima de 42 kg a 45 kg; de acima de 45 kg a 48 kg, de acima de 48 kg a 52 kg 
de acima de 52 kg a 56 kg; de acima de 56 kg a 60 kg; de acima de 65 kg a 70 kg; de acima de 70 kg a 75 kg; 
 de acima de 75 kg a 80 kg; de acima de 80 kg a 85 kg; 
 

 

 
 
                        

 
OBS: AS CATEGORIAS DESTACADAS NÃO SÃO OFICIAIS PELA IWUF, SENDO ASSIM OS ATLETAS 
QUE SE INSCREVEREM NESSAS CATEGORIAS SÓ PODERÃO COMPETIR ATÉ O CAMPEONATO 
PAULISTA. CASO SÓ TENHA UM ATLETA NA CATEGORIA O VALOR DA INSCRIÇÃO NÃO SERÁ 
DEVOLVIDO. ESTA DETERMINAÇÃO ESTABELECIDA PELA FPKF, VISA DAR OPORTUNIDADE A 
TODOS OS ATLETAS. 
 
 
 



 

 Categorias a serem disputadas na 1 Etapa (LIMEIRA): 
INFANTO JUVENIL MASCULINO 
INFANTO JUVENIL FEMININO 
JUVENIL INICIANTE MASCULINO 
JUVENIL INICIANTE FEMININO 
JUVENIL AVANÇADO MASCULINO 
JUVENIL AVANÇADO FEMININO 
ADULTO INICIANTE MASCULINO  
ADULTO INICIANTE FEMININO  
ADULTO AVANÇADO FEMININO 
ADULTO AVANÇADO MASCULINO 

 

 Categorias a serem disputadas na 2 Etapa (HOLAMBRA): 
INFANTO JUVENIL MASCULINO 
INFANTO JUVENIL FEMININO 
JUVENIL INICIANTE MASCULINO 
JUVENIL INICIANTE FEMININO 
JUVENIL AVANÇADO MASCULINO 
JUVENIL AVANÇADO FEMININO 
ADULTO INICIANTE MASCULINO  
ADULTO INICIANTE FEMININO  
ADULTO AVANÇADO MASCULINO 
ADULTO AVANÇADO FEMININO 
 
 

5. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS:  
 
São equipamentos de proteção obrigatórios para o Wushu Sanda: 
 

 Protetor bucal; 

 Capacete Fechado, Caneleira luvas 10 OZ para as categorias Mirim e Infantil 

 Capacete aberto para TODAS as categorias Infanto, Juvenil, Adulto Iniciante e Avançado 
tanto para o masculino quanto para o feminino 

 Protetor de Tórax; 

 Luvas 8 Oz (230 gramas):  
- Todas as categorias Femininas. 
- Todas as categorias Juvenis. 
- Adulto Masculino Iniciante e Avançado até a categoria 65kg. 

 Luvas 10 Oz (280 gramas): 
- Todas as categorias Infanto Juvenis. 
- Adulto Masculino Iniciante e Avançado a partir da categoria 70kg. 

 Coquilha (protetor genital) para as categorias masculinas, que deverá ser usada por 
dentro do calção. 

 Caso a FPKF, seja beneficiada por patrocínio de alguma marca esportiva e defina 
fornecer os equipamentos aos atletas, estes serão de uso obrigatório, não sendo 
permitido a utilização de materiais de outras marcas. A iniciativa busca homogeneizar o 
material de competição em relação ao grau de proteção, peso e tamanho dos 
equipamentos. 



 
6. UNIFORME: 
 
O uniforme de Wushu sanda é formado de calção e camiseta sem mangas. 
 
Cada competidor deverá ter: 
 

 2 (dois) conjuntos de uniforme, sendo um AZUL e outro na cor VERMELHO; 
 

 2 (dois) conjuntos de equipamento de proteção para combate competitivo de Wushu 
Sanda, sendo um AZUL e outro VERMELHO (capacete, protetor de tórax e Luvas, todos na 
mesma cor. 

 
Atenção: Ao entrar na plataforma o competidor deverá estar devidamente uniformizado e 
utilizando equipamento de proteção completo, todos na mesma cor, indicada pelo sorteio das 
lutas, em conformidade com o artigo anterior. 

Técnico e Auxiliar devem acompanhar o atleta trajando uniforme da Escola representada pelo 

atleta. Não é permitido, bermudas, shorts ou chinelos. 
As Associações e os atletas são responsáveis por trazer os próprios equipamentos, em boas 
condições de uso, bem como seus uniformes. Os equipamentos das Escolas participantes 
poderão ser avaliados pelos diretores da FPKF.  

 
7. PESAGEM: 

 
A pesagem será de acordo com o Artigo 5 do Regulamento de Wushu Sanda da CBKW. 
(http://www.cbkw.org.br/departamentos/sanda/regulamento/) 
 
Os atletas que não alcançarem seu peso dentro das regras descritas no regulamento da CBKW, 
serão desclassificados e não terão reembolso do valor da inscrição. 
 
A apresentação do documento de identidade ou de filiado a FPKF é obrigatória no momento da 
pesagem e quando o atleta se apresentar para a competição. 
 
 
O Competidor deverá estar com os seguintes trajes para a pesagem: 
 

 Feminino: Biquíni, shorts, top ou se necessário, sem roupas. 

 Masculino: Calção, sunga, cueca ou se necessário, sem roupas. 
 

As pesagens dos atletas serão realizadas no dia 7 de julho, nos seguintes 
horários: 
                

 Feminino das 7 HORAS. 

 Masculino das 7 HORAS. 
 



Atenção: Serão 2 Áreas de pesagem (Feminino e Masculino) 
acontecendo simultaneamente.  

 
8. SORTEIO DAS CHAVES: 
 
Será realizado logo após o encerramento da pesagem oficial, com a presença ou não dos 
técnicos ou responsáveis pelas Associações. O local da pesagem e sorteio será determinado e 
divulgado posteriormente pelo organizador do evento. O sorteio poderá ser realizado 
manualmente ou pelo Programa de Gerenciamento de Combate Sanda da FPKF. 
9. MÉTODOS DE COMPETIÇÃO 
 
1. A menos que esteja determinado de forma diferente neste Regulamento, serão seguidas 
as normas estabelecidas no “Regras de Competição de Sanda” disponível no portal da 
CBKW. 
2. O sistema de eliminatória simples será adotado. Se houver três lutadores em uma 
categoria todos se enfrentarão, na seguinte ordem: lutador 2 x lutador 3, lutador 1 x 

lutador 3 e lutador 1 x lutador 2. 

 
 
10. RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
 

Para esclarecimentos de natureza técnica consultar o Diretor do Departamento, Sr. Adriano Pitoli 
(sandadiretor.fpkf@gmail.com). 
 

TODOS OS CASOS NÃO ESPECIFICADOS NESTE REGULAMENTO SERÃO DECIDIDOS PELA 
DIRETORIA DE SANDA DA FPKF. 

 

______________________________ 

Adriano Pitoli 

Diretor Sanda FPKF 


