Ultimate Grappling Challenge IX
Informação sobre o torneio
Organizador:

Shooto Germany
c/o German Top Team
Peter Angerer
Wörthstraße 17
72764 Reutlingen
Deutschland
www.kakutogi.net/ugc
Em conjunto com a “Deutsche Grappling Liga”
www.deutsche-grappling-liga.de

Contacto:

Peter Angerer
E-Mail: angerer@german-top-team.com
Web: www.kakutogi.net/ugc
Mobil: +49-1525-3544066

Data:

Sábado, 1 de outubro de 2011

Local:

Arena
Hockstraße (Mehrzweckhalle)
63743 Aschaffenburg
Deutschland
http://www.achilles-fightclub.de/

Participantes:

Todos os atletas que praticam luta, maiores de 18 anos

Preços:

Até 1 de setembro inclusive: 50 Euros
Até 26 de setembro inclusive: 60 Euros
A partir de 27 de setembro e no dia da luta: 70 Euros
Haverá 5 Euros de desconto para quem tenha pago antecipadamente através
de PayPal.
PayPal e-mail: angerer@german-top-team.com
www.paypal.com
Caso contário, terá de pagar na totalidade.
Os atletas alemães, que estão na atual temporada registados na “Deutsche
Grapping Liga”, pagam somente 40 Euros. Se tiverem pago antecipadamente
através de PayPal, terão também um desconto de 5 Euros. Isto será somente
para os que se inscreveram até ao dia 26 de setembro. De contrário ficarão
sem o bónus. Se se inscreveram mais tarde terão em conta as condições em
cima já ditas.

Inscrição:

Serão possíveis inscrições antecipadas através do nosso Website
www.kakutogi.net/ugc a partir do dia 1 de julho. Os atletas de luta poderão
ainda no dia da luta inscrever-se.

Pesos:

Sexta-feira, 30 de setembro das 19.00 às 21.000 horas.
Sábado, 1 de outubro das 09.00 às 21.00 horas.

Discussão das
regras:

10.45 horas

Início da luta:

11.00 horas

Final:

cerca das 20.00 horas

Prémios:

Prémios em
dinheiro:

Troféus e prémios em todas as categorias.
Medalhas do 1° ao 3° lugar em todas as categorias.
O cinto do campeão para o vencedor do Superfight.
Prémio especial para o: “Best Technical Fighter” e “Fastest
Submission”

300 Euros para os vencedores na categoria masculina
100 Euros para o segundo lugar na categoria masculina
200 Euros para as vencedoras na categoria feminina
75 Euros para o segundo lugar na categoria feminina
500 Euro para o vencedor do „Superfight“
100 Euro para o “Best Technical Fighter”
100 Euro para o “Fastest Submission”
Com 8 ou menos participantes na categoria masculina o prémio em dinheiro
será reduzido em 50%.
Com 4 ou menos participantes na categoria feminina o prémio em dinheiro
será reduzido em 50%.

Informação sobre o hotel:

Responsabilidade:

Por favor contacte-nos para obter informações sobre o hotel.Terá
também acesso a alguma informação no nosso Website
www.kakutogi.net/ugc .

A participação dos atletas neste campeonato de risco é da sua
responsabilidade. Todos os atletas devem apresentar um seguro de saúde
quando se forem pesar. Todos os atletas deverão assinar um termo de
responsabilidade antes de se pesarem.

Regras e Instruções
Duração da luta:
Não há nenhum tempo limite para a duração da luta e não serão atribuídos nenhuns pontos. A luta
terminará só com o abandono de um dos atletas, interrupção da luta pelo árbitro ou desqualificação
de um dos atletas.
Modo do torneio:
Sistema KO. O vencedor de um combate passa para o combate seguinte. O que perdeu a semi final,
luta pelo 3° lugar.

Idade e peso:
São aplicadas ao torneio as seguintes idades e os seguintes pesos:

Mulheres (18 anos +): -60,0 kg, +60,1 kg
Homens (18 anos +): -65,0 kg, -70,0 kg, -76,0 kg, -83,0 kg, -91,0 kg, +91,1 kg
Se numa categoria participarem só 3 ou menos atletas, o organizador distribuirá os atletas nas
categorias seguintes de superiores e inferiores.
Vestuário:
Fight Shorts e vestuário desportivo adequado. Podem ser usados o Kimono, Dogi, Rashguards, TShirts, „Wrestling boots“, joelheiras etc.
Área de luta:
O chão tem uma área de 7x7 m. Se um atleta abandonar a área de luta, a luta será de novo retomada
com a posição do atleta no meio.
Técnicas permitidas e proibidas:
São aplicadas as seguintes regras:
Todos os arremessos e Takedowns são permitidos
Agarrar os braços (?) e técnicas de sufocamento são permitidas
Proibido sufocar o adversário com o ataque da laringe
Proibido atirar o adversário com a cabeça e com o pescoço
Proibido atacar os orgãos genitais
Proibido atacar a cara, os olhos, o nariz, a boca, o cabelo, as orelhas
Proibido “Fish Hooking”
Proibido atacar a zona dos olhos
Proibido atacar as terminações nervosas
Proibido atacar zonas como os dedos das mãos e dos pés. Serão preciso pelo menos três
dedos para se poder livrar do ataque.
Proibido bater ou dar pontapés
Proibido um comportamento antidesportivo
Proibida a desobediência às instruções do árbitro ou dos superiores

Castigos:
Stalling/Passividade = Cartão amarelo
Desobediência às regras/Falta = Cartão amarelo. Em alguns casos o atleta poderá ser
desqualificado.
Se um atleta tiver durante o campeonato três cartões amarelos, será desqualificado.
Possibilidade de vencer:
O vencedor será reconhecido com:
A desistência do adversário quando este faz um sinal batendo no chão ou
diz que não continua
Quando o árbitro diz por terminada a luta devido ao perigo que um dos
atletas está a correr
Desqualificação de um dos atletas
Vitória alcançada através de:
Abandono do adversário

O árbitro dá por terminada a luta
Desqualificação

