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CAPÍTULO I 

REGULAMENTO DE RANKING 
 

Artigo 1.º - Generalidades 

1. O presente regulamento visa regulamentar o ranking de todos os atletas federados da Federação 

Portuguesa de Kickboxing e Muaythai (FPKMT) que realizam combates de pleno contacto nas 

seguintes classes: 

a) Classe B ou atletas Neoprofissionais; 

b) Classe A ou atletas Profissionais.  

2. Os atletas classe C ou amadores não serão “rankeados” sendo apurado o campeão através do 

respetivo campeonato nacional anual. 

3. O presente regulamento aplica-se aos atletas de Classe A e B, com as devidas particularidades 

enumeradas no mesmo. 

4. Teve-se em conta a realidade competitiva nacional assim como se tentou regulamentar de forma a 

promover um maior número de combates possíveis sem deixar de ter a devida atenção à progressão 

de todos os atletas quer do atleta campeão, os atletas “challenger’s” e os restantes rankeados, sem 

esquecer os promotores. 

5. Os resultados de todos os combates efetuados em Portugal ou no Estrangeiro, desde que sejam 

homologados ou reconhecidos pela Federação, contam para o Ranking Nacional. 

 
Artigo 2.º Modalidades e disciplinas 

1. Kickboxing 

a) Full Contact 

b) Low Kick 

c) K1 Rules 

2. Muaythai 

 
Artigo 3.º - Definições 

1. Considera-se: 

a) Atleta Classe B ou Neoprofissional 

i) atleta com pelo menos 16 Combates em classe C; 

ii) atleta sem qualquer combate realizado em classe A. 

b) Atleta Classe A ou Profissional 

i) atletas com pelo menos 1 combate realizado em Classe A. 

c) Campeão – atleta detentor do título de campeão. 

d) Chalenger – atleta rankeado nos 5 primeiros lugares, com possibilidade de disputar o título de 

campeão. 

e) Atleta rankeado – atleta federado que consta na listagem do ranking de uma disciplina ou 

modalidade num peso específico. 

f) Combate amador – combate realizado com a utilização de todas as regras de competição iguais 

às utilizadas em Campeonatos Nacionais Oficiais. 

g) Combate Neoprofissional – combate realizado com a utilização de regras restritas às utilizadas em 

Classe B. 

h) Combate Profissional – Combate realizado sem proteções e com a utilização de regras restritas às 

utilizadas em Classe A. 

i) Combate de título – combate em que o campeão coloca o seu título em jogo ou em caso de estar 

o título em aberto o combate em que será apurado o novo campeão. 

j) Combate homologado – combate realizado sob a égide da FPKMT. 

k) Combate reconhecido – combate realizado fora da égide da FPKMT, cuja realização foi 

atempadamente comunicado à FPKMT e por este reconhecido. 
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l) Combate “ah-doc” – combate realizado fora da égide da FPKMT, cuja realização não foi 

atempadamente comunicada à FPKMT, não sendo por esta reconhecido como um combate oficial. 

m) Combate não rankeável – combate que não conta para efeitos do respetivo ranking. 

n) Período de descanso – período de tempo em que o campeão não pode ser desafiado a colocar o 

seu título em jogo. 

o) Período de desafio – período em que o campeão pode ser desafiado podendo recusar colocar o 

título em jogo. 

p) Período de defesa – período findo o qual o campeão perderá automaticamente o seu título. 

q) Número de combates – somatório dos combates homologados, reconhecidos e “ah-doc” ocorridos 

no período do ranking da classe, disciplina e categoria de peso em questão. 

r) Cachet recomendado – valor padrão que um atleta deverá receber para a realização de um 

combate. 

 

Artigo 4.º Gestão do ranking 

1. A Gestão do Ranking e o registo de todos os combates e títulos disputados em Portugal ou no 

Estrangeiro é da responsabilidade da FPKMT. 

2. Os Chefes de Equipa têm de enviar para a FPKMT no prazo de 4 dias, cópia de todos os relatórios 

das provas com os respetivos resultados. 

3. É da responsabilidade dos Treinadores dos atletas o envio dos resultados de combates e títulos 

disputados no Estrangeiro por atletas inscritos na FPKMT, no prazo máximo de 8 dias a partir da data 

do combate. 

 

Artigo 5.º - Registo de combates 

1. O registo de combates será efetuado pela FPKMT, em arquivo próprio assegurado pelo sector 

administrativo da FPKMT em conjunto com o Conselho Nacional de Arbitragem (CNA). 

 

Artigo 6.º - Listagem de ranking 

1. Será criado um ranking por cada agrupamento de classe, modalidade/disciplina, sexo, categoria de 

peso, contendo posição, nome do atleta, número de pontos e número de combates efetuados. 

2. Os atletas rankeados serão ordenados por pontos, sendo considerado o 1.º classificado o atleta com 

maior número de pontos. 

3. O detentor do título de Campeão Nacional não constará da listagem pois tem lugar próprio. 

4. O mesmo atleta poderá constar em diversas listagens. 

5. Um atleta, apesar de poder constar em diversas listagens, não pode ser campeão nacional da mesma 

classe, modalidade/disciplina, mas em categorias de peso diferentes. 

 Por exemplo um atleta que seja campeão nacional Classe B / Low Kick / -63,5 Kg, se disputar o 

título em Classe B / Low Kick / -67 Kg e ganhar, perde o título que detinha anteriormente na outra 

categoria de peso. 

6. Um atleta que fique impedido de jogar em classe B, é automaticamente retirado do ranking da classe 

em questão e em todas as disciplinas. 

 

Artigo 7.º - Disputa de títulos 

1. Para poder disputar um título, ambos os atletas terão de estar rankeados na classe, 

modalidade/disciplina, sexo e categoria de peso a que se propõe disputar o mesmo. 

2. Os atletas têm obrigatoriamente de dar o peso para a disputa do título a que se propõem. Caso isso 

não aconteça, o título não poderá ser disputado, sendo adiado para nova data. 

3. As pesagens têm de ser acompanhadas por um representante do Conselho Nacional de Arbitragem, 

no caso de disputa de títulos da FPKMT. 

4. Estando o lugar de campeão em aberto, o combate de apuramento do novo campeão poderá ser 

realizado pelos challenger’s, por ordem de classificação no ranking, ou seja, do 1.º classificado para o 
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5.º classificado nessa classe, categoria e disciplina que pretende disputar o título. 

5. No caso de existir um campeão, o mesmo poderá ser desafiado a defender o título por qualquer um 

dos challenger’s. Devem sempre ser respeitados os prazos referidos nos artigos 16.º, 17.º e 18.º deste 

Regulamento. 

6. A disputa de título de Campeão Ibérico só poderá ser feita pelo detentor do título de Campeão Nacional 

nessa mesma classe, modalidade/disciplina, sexo e categoria de peso a que se propõe disputar o 

mesmo. 

7. A partir do momento em que um título seja homologado, todas as alterações efetuadas no ranking na 

categoria de peso e disciplina desse mesmo título só produzem efeito após a disputa do mesmo. 

 
Artigo 8.º Classificação 

1. Para a classificação do Ranking, os atletas pontuam da seguinte forma: 

1.1. Pontos positivos (Acumuláveis) 

a) Por combater 1 Ponto 

b) Por combater com o atleta classificado nos 5 primeiros lugares do Ranking 3 Pontos 

c) Por combater com o Campeão 4 Pontos 

d) Derrota 0 Pontos 

e) Match Nulo 2 Pontos 

f) Vitória sem título 6 Pontos 

1.2. Pontos negativos (Acumuláveis) 

a) Atleta que seja desqualificado 2 pontos 

b) 1 ano sem combater 

i) Desce para o 6.º lugar do ranking, com os mesmos pontos do 7.º, no caso de estar nos 

5 primeiros lugares do ranking. 

ii) São retirados 3 pontos aos atletas que não façam parte dos 5 primeiros do ranking. 

 
Artigo 9.º - Contabilização de combate homologado 

1. A contabilização de um combate homologado será efetuada de acordo com a soma dos pontos 

previstos no Artigo 8.º. 

 

Artigo 10.º - Contabilização de combate reconhecido 

1. A contabilização de um combate reconhecido será efetuada de acordo com a soma dos pontos 

previstos no Artigo 8.º. 

 
Artigo 11.º - Contabilização de combate “ah-doc” 

1. Não são contabilizados para o Ranking, uma vez que não são reconhecidos pela FPKMT. 

 
Artigo 12.º - Contabilização de combate com o campeão sem título em jogo 

1. Ao detentor do título de campeão nacional não é realizada qualquer contabilização de pontos. 

2. O atleta que vença o campeão num combate sem título em jogo ser-lhe-á contabilizado o combate 

pela seguinte soma de pontos: 

 1 ponto por combater + 4 pontos por combater com o campeão + 6 pontos por vitória sem título, 

totalizando 11 pontos. 

3. O atleta que perca com campeão num combate sem título em jogo ser-lhe-á contabilizado o combate 

pela seguinte soma de pontos: 

 1 ponto por combater + 4 pontos por combater com o campeão + 0 pontos por derrota, totalizando 

5 pontos.  

 
Artigo 13.º - Comunicação de combate 

1. Todo o atleta que compita fora da égide da FPKMT terá de informar atempadamente a Federação. 
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2. Desta informação terá de constar obrigatoriamente: 

a) O local de realização do combate. 

b) A modalidade e disciplina em competição. 

c) O peso em competição. 

d) Classe, número de assaltos e tempo previsto dos mesmos. 

e) Comprovativo de seguro ou declaração de compromisso. 

3. Reunidos todos os requisitos acima descritos e com o parecer favorável da FPKMT este combate 

torna-se um combate reconhecido, caso contrário será considerado um combate “ah-doc”. 

 
Artigo 14.º - Combates no estrangeiro 

1. Todo o atleta que combata no estrangeiro terá de informar por escrito atempadamente a FPKMT da 

realização do mesmo. 

2. Desta informação terá de constar obrigatoriamente: 

a) O local de realização do combate. 

b) A modalidade e disciplina em competição. 

c) O peso em competição. 

d) Classe, número de assaltos e tempo previsto dos mesmos. 

3. Reunidos todos os requisitos acima descritos e com o parecer favorável da FPKMT este combate 

torna-se um combate reconhecido, caso contrário será considerado um combate “ah-doc”. 

4. Para contabilização dos pontos a FPKMT terá de ser informada, por escrito, do resultado do combate 

acompanhado de um comprovativo. 

 
Artigo 15.º - Combates não rankeáveis 

1. São considerados combates não rankeáveis todos aqueles realizados em provas para apuramento de 

seleção nacional assim como todos os praticados ao serviço desta. 

 
Artigo 16.º - Período de defesa de título 

1. Entende-se por período de defesa de título, o atleta detentor do mesmo e logo que desafiado, 

respeitando os artigos 17.º e 18.º, ter de realizar um combate para manter o mesmo. 

2. O campeão deverá defender o seu título no período de 12 meses a contar da obtenção do mesmo. 

3. Caso um Campeão não seja desafiado a combater no período compreendido entre o período de 

desafio e o período de defesa do título, o campeão renovará o seu título automaticamente no dia em 

que terminar o período de defesa do título. 

4. A não defesa do título quando desafiado a combater, implicará a perca automática do mesmo. 

 
Artigo 17.º - Período de descanso do título 

1. O campeão não poderá ser desafiado a colocar o seu título em jogo no período de: 

a) 4 Meses a contar da obtenção do último título para atletas de classe A. 

b) 3 Meses a contar da obtenção do último título para atletas de classe B. 

2. O Campeão pode colocar o seu título em jogo sempre que queira desde que respeite o estabelecido 

no Artigo 16.º. 

Artigo 18.º - Período de desafio ao título 

1. O campeão poderá ser desafiado a colocar o seu título em jogo, podendo recusar qualquer combate, 

no período de: 

a) 5 Meses a contar da obtenção do último título para atletas de classe A 

b) 4 Meses a contar da obtenção do último título para atletas de classe B 

 
Artigo 19.º - Recusa a combater pelo campeão 

1. O campeão pode recusar qualquer combate no decorrer do período de desafio ao título conforme o 

Artigo 18.º. 
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2. Depois dos prazos previstos no artigo anterior, ainda assim, o campeão pode recusar o combate desde 

que apresente imediatamente outro combate. A recusa de combate só pode ser feita uma vez, de 

acordo com os motivos a seguir discriminados: 

a) Em caso de recusa sem justificação, tem o prazo de um mês para apresentação de novo combate. 

b) Em caso de lesão, tem o prazo de três meses para recuperação total, após os quais tem de 

apresentar novo combate. 

c) Em caso de estar ao serviço da Seleção Nacional. 

3. Após a recusa em combater e se não apresentar novo combate, o atleta perde automaticamente o 

título. 

4. Se um campeão recusar colocar o seu título em jogo pode o promotor participar tal facto junto da 

FPKMT. 

 
Artigo 20.º - Comunicação de desafio 

1. Todo o desafio deverá ser comunicado à FPKMT. 

 
Artigo 21.º - Chalenger 

1. São considerados challenger’s, os 5 atletas melhores classificados no respetivo ranking por ordem de 

classificação. 

 
Artigo 22.º - Perca de título 

1. Se o Campeão perder o título em sequência de um combate de título ficará rankeado com a posição 

e pontuação do novo campeão. 

2. Se o Campeão perder o título em sequência do n.º 4 do Artigo 16.º, ficará rankeado em 7ª posição 

com pontuação igual ao 8.º classificado sendo-lhe contabilizados todos os combates que realizou 

enquanto campeão. 

 
Artigo 23.º - Cachet recomendado de Campeão 

1. Entende-se por Cachet recomendado o valor padrão que um Campeão deverá receber para a 

realização de um combate com o título em jogo, sendo para atletas: 

a) De classe B um valor no mínimo igual a metade do ordenado mínimo nacional.  

b) De classe A um valor no mínimo igual ao ordenado mínimo nacional; 

c) Ao campeão é sempre garantido o valor do cachet recomendado para colocar o seu título em jogo. 

 
Artigo 24.º - Desempate posicional 

1. Em caso de empate pontual entre atletas, serão utilizados os seguintes critérios para desempate, 

considerando-se melhor classificado o atleta com: 

a) Menor n.º de combates rankeados. 

b) Maior tempo de permanência no ranking. 

c) Maior idade. 

 
Artigo 25.º - Profissionalização dos atletas 

1. Nenhum atleta classe A e B numa modalidade e/ou disciplina poderá ser classe C em outra modalidade 

e/ou disciplina. 

2. Um atleta ao subir de classe numa disciplina/modalidade automaticamente sobe de classe em todas 

as disciplinas e modalidades. 

 
Artigo 26.º - Situações omissas 

1. Qualquer situação omissa relativa ao sistema de ranking será resolvida pela Direção da FPKMT após 

consulta ao CNA. 
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CAPÍTULO II 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
Artigo 27.º Cumprimento, omissões e entrada em vigor 

1. Estes regulamentos implicam o seu cabal cumprimento. 

2. Quem os infringir, fica sujeito às sanções previstas no Regulamento Geral e Disciplinar da Federação. 

3. Todos os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Direção da Federação. 

4. Este Regulamento entra em vigor a partir da data de aprovação em reunião de direção da FPKMT. 

--- // --- 


