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REGULAMENTO DE COMPETIÇÃO EM PROVAS DE 
KEMPO GLADIADORES

    Regras para Espada e Escudo 

Infantis – Masculinos – Femininos

Disposições gerais:

GLADIADORES é um desporto de combate com armas sintéticas ofensivas e defensivas. Pode 
ser disputado individuais ou por equipas de 3 ou de 5.

As equipas podem ser femininas-masculinas-mistas.

As  competições  INDIVIDUAIS são determinadas por classe etária.

Os escalões etários são os seguintes: 

 - 6/7 anos; 

 - 8/10 anos; 

 - 11/13 anos; 

 - 14/15 anos.

As COMPETIÇÕES POR EQUIPAS são definidas pela CLASSE ETÁRIA.

EQUIPAS DE TRÊS – Masculinas ou Femininas ou Mistas.

EQUIPAS DE CINCO – Masculinas ou Femininas ou Mistas.

UM ATLETA SOMENTE poderá competir EM:

 - INDIVIDUAL 

 - UMA EQUIPA 3 

 - UMA  EQUIPA 5 

 - UMA EQUIPA MISTA .

Equipamento de Proteção Obrigatório
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        Equipamento Defensivo              Equipamento Ofensivo 
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Zonas Proibidas

Zonas Pontuáveis e Pontuação

Capacete - 3 pontos

Guarda do pescoço - 3 pontos

Secção Frontal do Colete - 3 pontos

Secção Lateral do Colete - 1 pontos

Coxas - 1 pontos

Tíbia e Gémeo - 1 pontos
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Sistema de pontuação e Zonas de pontuação; 

Critérios do Golpe e Vitória

São permitidos golpes em corte nas seguintes zonas: 

- Cabeça (área protegida pela máscara), pescoço (exceto os golpes na parte de trás do pescoço 
– base do crânio e nuca), ombros, tronco, pélvis, braços (antebraço e braço), mãos, pernas (coxas, 
joelhos e canelas);

- Não são permitidos golpes às virilhas, base do crânio e nuca, tornozelos e pés.

Sistema de pontuação dos golpes permitidos

Todos os golpes em corte. Os golpes só serão pontuados se for apenas utilizado o último terço 
da lâmina da espada. 

Os golpes só serão pontuados senão forem defletidos por alguma ação defensiva do oponente, 
ou seja, se forem defendidos pelo escudo ou pela espadado oponente.

Pontuação

- Golpe à zona protegida pela máscara 3 pontos.

- Golpe direto ao tronco 3 pontos;

- Golpe direto à mão do adversário, o atleta recebe 1 ponto

- Golpe direto à coxa e perna recebe 1 ponto

Vitória por pontos

O combate só termina nos 10 pontos ou ao fim de 2 minutos de combate;

O vencedor é o primeiro atleta a chegar aos 10 pontos ou ao que tem mais pontos no fim de 2 
minutos de combate;

Vitória técnica 

- Falta de comparência do oponente.

- Se o oponente não estiver a tempo à chamada.

- Se o oponente não tiver todo o equipamento pronto para o combate dentro do tempo 
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regulamentado pelo árbito principal. 

- A vitória técnica corresponde a uma pontuação de 10-0.

Nota: em caso de o atleta ser afastado de participar na competição (lesão ou desqualificado por 
ter 2 avisos por combate ou por ter 3 avisos na competição) é declarada vitória técnica ao 
oponente, ou seja, 10-0 no resultado final.

Se o atleta não puder continuar o combate por causa de uma lesão acidental, é declarada a vitória 
técnica e o resultado final será de 10-0. 

Nota: Lesão acidental é um tipo de lesão que ocorre na sequência das seguintes situações: 

queda acidental e outros acidentes imprevistos que não ocorreram em violação das regras; má 
qualidade ou defeito do equipamento defensivo.

Nota: No caso do atleta ser afastado do combate porlesão resultado de uma violação das regras, 
será atríbuido um duplo aviso e consequente exclusão do combate ao atleta que não cumpriu com 
as  regras. A vitória técnica, com um resultado de 10-0, é declarada ao atleta que sofreu a lesão.

Se o atleta, durante o combate, receber 2 avisos por faltas cometidas  e for retirado da 
competição, a vitória técnica é declarada ao oponente com um resultado final de 10-0;

Em caso de defeito ou falha de qualquer um dos equipamentos ofensivos e defensivos dos atletas 
(incluído a espadae escudo) que impossibilita a continuação do combate, o árbitro principal 
declara um desconto de tempo para reparação ou substituição do equipamento em questão (tempo 
que não poderá exceder a duração de 1 minuto). Se no fim deste desconto de tempo o 
equipamento não estiver reparado ou substituido e adequado para a continuação do combate, é 
declarada vitória técnica ao oponente com um resultado final de 10-0.

Técnicas permitidas e técnicas proibidas de combate

As técnicas permitidas de combate são:

- Corte com a lâmina da espadanas zonas pontuáveis;

- Defender-se dos golpes com o escudo ou com a espada;

- Carregar ou empurrar o oponente com o escudo (com a parte plana do escudo) ou com o 
ombro;

- Atingir com a parte plana do escudo as mãos e a espada do oponente;

- Desvio da lâmina da espadaou as mãos do oponente com o escudo (borda do escudo e parte 
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plana);

- Atingir com a borda do escudo na mão da arma do oponente;

- Prisão do escudo do oponente com o escudo;

- Imposição do escudo sobre o escudo do oponente;

- Desarmar o oponente através da captura, numa ação em que o oponente comete um erro, na 
parte da lâmina da espada que não conta para combate, ou seja, o primeiro terço médio.

Técnicas proibidas de combate são:

- Golpes fora das zonas de pontuação;

- Atingir o oponente no chão ou quando se está a levantar;

- Atacar depois de ouvir a voz de comando STOP, que será dada pelo árbitro principal;

- Golpes com a borda do escudo na cabeça e pescoço do oponente, e também, fora das zonas de 
pontuação;

- Cabeçadas, murros, cotoveladas, joelhadas e pontapés;

- Pontapés rotativos, projeções, chaves e fraturas;

- Golpes com a empunhadura da espada;

- Agarrar o oponente no tronco, cabeça e membros, assim como qualquer parte do 
equipamento.

 Advertências e penalidades

Advertências aos atletas ocorrem nos seguintes casos:

- Se durante um combate existir uma falha em qualquer parte do equipamento defensivo e ou 
ofensivo, que, na opinião do árbitro principal, não permite continuar o combate (em caso de esta 
falha ser resolvida dentro do tempo determinado pelo árbitro principal, o combate pode 
continuar).

Nota: em caso de falha do equipamento ofensivo e ou defensivo  a (espada ou escudo), não serão 
realizadas advertências.

Pontos de penalização ocorrem  nas seguintes casos:

- Sair com os dois  pés da área de combate (1 ponto de penalização);

- Cair ou tocar  no chão utilizando um terceiro ponto de apoio (1 ponto de penalização), isto se 
a queda não for precedida por um golpe antes da voz de comando STOP.  É permitido apoiar na 
espada ou escudo. 

Por exemplo: Se o atleta A executar um ataque pontuável  sobre o atleta B e depois cair – não existe ponto 
de penalização para o atleta A.

- Se o atleta perder a arma  (1 ponto de penalização) se não for precedido de qualquer golpe. 
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Por exemplo: Se durante a perca da lâmina do atleta A, antes desta tocar no chão, o atleta B efetuar um golpe 
pontuável  – conta apenas o golpe e não será atribuido ponto de penalização ao atleta A. Se não existir nenhum 
golpe pontuável, o atleta A recebe 1 ponto de penalização. 

As mesmas regras são aplicadas ao combate por equipas de 3X3 ou de 5X5.

Área de Combate Individual - Minimo 8X8 m - Máximo 9X9 m

Área de Combate 3X3 - Minimo 16X16  Máximo 18X18

Área de Combate 5X5 - Minimo 16X16 - Máximo 18X18

Caldas da Rainha, 21 de Fevereiro de 2020;

O Presidente da IKF

__________________________________________

A Presidente FPLK

__________________________________________
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2020;

________________________________________________________________________________________________________________________


