


Volta do Mundo - Seletivas
Dinâmicas e Regras

Versão 1.1 - Este documento está sujeito a alterações em sua estrutura até a data de realização do evento

Este é o documento oficial com as regras do campeonato Volta do Mundo - Seletiva. Nesse
documento você encontrará como serão julgados os atletas participantes, os 2 tipos de
modalidades disputadas e o sistema de pontuação e de sinais feitos pelo juiz, durante o
enfrentamento.

A seletiva será performada em 7 rodadas, cada rodada com 2 jogos, São Bento Grande da

Angola e São Bento Grande da Regional, sendo o da Regional com mais peso em caso de

empate, se ainda sim houver um empate os jogadores com numerações mais

proximidade, se enfrentarão em um solo de 30 segundos, onde os jurados definirão de

maneira de regra de empate 3,2,1 e levantarão a cor do campeão.

Exemplo das rodadas; (independe de números de inscrições, sempre se classificarão 128,

caso não atinja o número de 128 inscritos ou mais, a mesma regra cabe para 64,32,16,8,4

e 2).

1ª rodada | 128 atletas

2ª rodada | 64 atletas

3ª rodada | 32 atletas

4ª rodada | 16 atletas

5ª rodada | 8 atletas

6ª rodada | 4 atletas

7ª rodada | 2 atletas

O campeão da seletiva será classificado para jogar o Volta do Mundo Bambas.

Em caso de número ímpar, será sorteado um jogador para fazer um jogo neutro, com
pontuação apenas para o atleta que necessitar da nota, o outro jogador não terá nota.



Dos Jogos:

Solo | Apenas para desempate de notas | 30 segundos
Desenvolvimento individual de cada atleta. O atleta deverá demonstrar toda sua habilidade

acrobática e de equilíbrio, para que os jurados avaliem e afiram notas para pontuação do mesmo.

1° | O Jogo de São Bento Grande de Angola | 1 minuto
Nesse jogo o atleta deverá mostrar um jogo mais solto e com objetivo, com mais entradas

e saídas, desenvolvendo jogo em cima e em baixo e mostrando toda sua habilidade corporal e
criatividade.

2° | Jogo São Bento Grande da Regional |  45 segundos
Será um jogo de 45 segundos corridos, sem possibilidade de pausas. Os jogadores

deverão mostrar uma performance mais próxima de uma luta, desenvolvendo sequência de golpes
objetivos, além de buscar sempre uma superioridade sem perder o fundamento do jogo.

Observação: este jogo tem um peso maior no critério de desempate.



Jogos e Critérios:
Os critérios serão julgados de 0 a 2.0 pontos
(São Bento Grande da Angola e São Bento Grande da Regional).

Solo:
● Movimentação livre

Observação: A pontuação nesse estilo será utilizado como critério de desempate.

São Bento Grande da Angola | Critérios:

● Volume de jogo (de 0.0 até 2.0 pontos)
● Ritmo (de 0.0 até 2.0 pontos)
● Objetividade (de 0.0 até 2.0 pontos)
● Harmonia (de 0.0 até 2.0 pontos)
● Criatividade (de 0.0 até 2.0 pontos)

Observação sobre a criatividade: Desenvolver o jogo em todas as áreas, tanto no chão quanto no
alto.

São Bento Grande da Regional | Critérios:

● Caracterização (de 0.0 até 2.0 pontos)
● Ritmo (de 0.0 até 2.0 pontos)
● Objetividade (de 0.0 até 2.0 pontos)
● Continuidade (de 0.0 até 2.0 pontos)
● Criatividade (de 0.0 até 2.0 pontos)

Cada jurado será incumbido de um critério, com divisão previamente estabelecido pela



organização.

Das pontuações:
A avaliação será em cima da criatividade, volume de jogo, harmonia, caracterização,

continuidade e principalmente na objetividade dos jogos.
Em caso de golpes ou desequilibrantes “efetivos”, bem encaixados, no tempo e com

fundamento, o atleta ganhará 1 “vantagem”, 2 vantagens equivalente a um décimo de ponto. No
critério objetivo, a vantagem também servirá como critério para um possível desempate. (Exemplo:
o atleta tirou OBJETIVO nota 2.0 mais 2 vantagens).

Em caso de NOCAUTE:
Os jurados irão fazer a validação, pois deve estar dentro de um critério ético, sem a

intenção de tirar o outro competidor da disputa.
Caso o nocaute seja válido, a pontuação será engessada em 9.5, não podendo ser mais

alterada naquele jogo.

Das perdas de pontos
Acontecerá se o capoeirista:

1. Acertar intencionalmente o companheiro com um golpe traumatizante fora do contexto
(menos 0,1 décimo);

Se o competidor atingido ficar impedido de seguir na competição, o agressor será
eliminado da competição (caso a comissão organizadora entenda que houve dolo – intenção de
machucar o adversário).

2. Técnica mal executada (executar uma técnica de forma incorreta) (menos 0,01 décimo);
3. Descaracterizar o jogo (menos 0,01 décimo);
4. Executar fundamentos inadequados (menos 0,01 décimo);
5. Ficar mais de 5 segundos sem gingar (menos 0,01).

Observação: Os pontos serão julgados de (8.0, 8.1, 8.2 … em diante até a pontuação
máxima de 10.0).



Dos golpes proibidos e restrições:
● Qualquer tipo de golpe com dedo nos olhos;
● Morder ou cuspir no outro atleta;
● Puxar o cabelo;
● Arremessar o adversário contra o chão, projetando cabeça ou pescoço;
● Golpear a coluna vertebral ou a parte de trás da cabeça;
● Qualquer golpe na garganta e traquéia;
● Golpear com os cotovelos e joelhos (de projeções);
● Qualquer tipo de golpe na virilha ou genitais;
● Manipular pequenas juntas;
● Arremessar intencionalmente o adversário para fora do palco (caso tenha);
● Usar linguagem abusiva e desrespeitosa;
● Desrespeitar flagrantemente a instituição ou corpo de arbitragem;
● Ter conduta antidesportiva que cause alguma lesão ao seu adversário;
● Atacar o oponente durante o intervalo ou qualquer tipo de paralisação;
● Interferência ao corner ou segundos.

Observação 1: Golpes de cotovelos e joelhos, apenas como soluções de defesa, sem
finalidade de ser traumático ao oponente.

Observação 2: Cabeçadas e ponteiras se enquadram nas possibilidades de nocaute.
Observação 3: Caso aconteça um golpe ilegal NÃO intencional o atleta lesado terá um

tempo de 5 minutos para recuperação, caso não consiga voltar, o atleta causador será
automaticamente desclassificado. Nesse momento, o atleta com maior nota entra no lugar do
atleta que sofreu



Tabela de Pontuação - Volta do Mundo - Seletivas



Sinalizações dos Juízes – Volta do Mundo - Bambas

PUNIÇÃO                                                                       VANTAGEM

NÃO  CUMPRIU CRITÉRIOS DO JOGO DE IÚNA



DESCLASSIFICAÇÃO

ATENDIMENTO MÉDICO



NOCAUTE VÁLIDO



DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE RISCOS À SAÚDE E DO USO DE IMAGEM PARA

PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CAPOEIRA DENOMINADA VOLTA DO MUNDO -

SELETIVAS 2022

Declaro estar em pleno gozo de saúde e em condições técnicas, físicas e
psicológicas para participar da Competição VOLTA DO MUNDO – SELETIVAS,
bem como possuo pleno conhecimento e discernimento dos riscos envolvidos à
minha integridade física e de terceiros atrelados a esta competição, a qual é
destinada à ATLETAS/COMPETIDORES considerados de alta performance em
lutas marciais, categorizadas na modalidade Capoeira.

Declaro para os devidos fins conhecer e estar de acordo com todos os termos
contidos neste instrumento, bem como nas Regras da Competição VOLTA DO
MUNDO - SELETIVAS, isentando os organizadores, promotores, patrocinadores
e demais pessoas físicas e jurídicas ligadas à realização do Evento VOLTA DO
MUNDO – SELETIVAS, de toda e qualquer responsabilidade relacionada a
eventuais acidentes de qualquer natureza, em especial à minha integridade
física e consequências à minha saúde, que possam ocorrer antes, durante e
após a realização da Competição VOLTA DO MUNDO – SELETIVAS 2022.

Declaro estar ciente que, pela natureza da Competição VOLTA DO MUNDO –
SELETIVAS cuja prática em sua atividade física possui características de luta,
sendo inevitável o contato físico entre os ATLETAS/COMPETIDORES
participantes, reconheço que há riscos à minha integridade física e saúde e,
assim, em hipótese alguma, os organizadores, promotores, patrocinadores e
demais pessoas físicas e jurídicas ligadas à realização da Competição VOLTA
DO MUNDO – SELETIVAS serão responsabilizados por qualquer tipo de dano à
minha saúde e suas possíveis consequências posteriores, de qualquer natureza
(temporária e/ou permanente), reparações e/ou ressarcimentos de qualquer
natureza à minha pessoa, em qualquer esfera administrativa e ou judicial.

Declaro ainda estar ciente que, pela natureza da Competição VOLTA DO
MUNDO – SELETIVAS cuja prática em sua atividade física possui
características de luta, sendo inevitável o contato físico entre os



ATLETAS/COMPETIDORES participantes, eu assumo integralmente minha
responsabilidade em eventual dano que eu possa ocasionar à integridade física
e saúde dos demais ATLETAS/COMPETIDORES participantes, durante a
Competição VOLTA DO MUNDO – SELETIVAS. Assim, em hipótese alguma, os
organizadores, promotores, patrocinadores e demais pessoas físicas e jurídicas
ligadas à realização da Competição VOLTA DO MUNDO – SELETIVAS serão
responsabilizados por qualquer tipo de dano ocasionados por mim à integridade
física e a saúde dos demais ATLETAS/COMPETIDORES participantes e suas
possíveis consequências posteriores de qualquer natureza (temporária e/ou
permanente), reparações e/ou ressarcimentos de qualquer natureza atreladas à
minha conduta diretamente praticada, observados todos os termos previstos
neste instrumento, em qualquer esfera administrativa e ou judicial.

Autorizo a qualquer membro da Equipe de Saúde disponibilizada pelos
organizadores da Competição VOLTA DO MUNDO – SELETIVAS a me prestar
assistência médica de Primeiros Socorros, assim como a realizar todos os
procedimentos e diagnósticos necessários para atendimento preliminar de
Primeiros Socorros aos casos que envolvam quaisquer acidentes em
decorrência de contatos físicos em consequência da minha participação na
Competição VOLTA DO MUNDO.

Declaro estar ciente de que a Equipe de Saúde disponibilizada pelos
organizadores da Competição VOLTA DO MUNDO – SELETIVAS tem como
objetivo somente o atendimento preliminar de Primeiros Socorros às
intercorrências médicas que eventualmente sucederem durante a prática da
Competição VOLTA DO MUNDO - SELETIVAS, e, eventualmente, realizar a
minha remoção para os hospitais de retaguarda designados, não sendo
organizadores do Evento VOLTA DO MUNDO – SELETIVAS responsáveis pela
avaliação médica eventualmente realizada, por eventuais custos com consultas
médicas e tratamentos de caráter continuado e eventuais cirurgias, sendo estas
de minha responsabilidade individual.

Autorizo aos organizadores da Competição VOLTA DO MUNDO – SELETIVAS,
sem quaisquer ônus, o direito ao uso da minha IMAGEM e SOM para fins
exclusivos de divulgação e vendas relacionadas a Competição VOLTA DO
MUNDO – SELETIVAS e de outras eventualmente realizadas no futuro de



mesma natureza, podendo haver divulgação na internet, jornais ou quaisquer
outros meios de comunicação, sempre respeitando a moral, os bons costumes
e a ordem pública.

Eu, _____________________________________________ declaro que li e
que tenho pleno conhecimento de todos os documentos e termos contidos na
presente declaração, os quais venho manifestar o meu irrestrito aceite às suas
condições.


