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Regulamento de Eventos particulares / Galas 2019 
 
 
A Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai, abreviadamente designada por FPKMT, vem por este 
meio apresentar o regulamento para a realização de Eventos particulares/Galas e/ou Torneios, adiante 
designado por Gala, organizados por promotores, sob a égide desta instituição. 

Os combates de Kickboxing e Muaythai só podem ser realizados em ringue com as medidas 
regulamentares. 

Para o efeito o Promotor deverá cumulativamente: 

- Ter a sua situação regularizada com a FPKMT;  

- Solicitar a realização da Gala à federação e pagar 50% da respectiva Taxa; 

- Efectuar o pedido da Gala no mínimo com 3 semanas de antecedência; 

- Certificar que os participantes na Gala estão inscritos na FPKMT, para o efeito deverá enviar à federação, 
uma lista dos mesmos, preenchendo a grelha disponibilizada para o efeito; 

- Atletas e treinadores estrangeiros têm que fazer prova do seguro desportivo válido; 

- Certificar que os treinadores participantes na Gala são detentores de Título Profissional de Treinador de 
Desporto (TPTD) obrigatório para o exercido da função de treinador, (lei nº40/2012, de 28 de Agosto, diploma legal 
que estabelece o regime de acesso e exercício da actividade de treinador de desporto); 

- 48 horas antes do evento não podem ser efectuadas alterações à grelha; 

- Só serão aceites inscrições de atletas e/ou clubes na FPKMT, para o evento, até 5ª feira, durante a manhã, 
anterior ao mesmo, sob pena de os atletas não poderem participar. 

- Preencher o formulário de assistência médica em provas, disponibilizado pela federação para o efeito; 

- Disponibilizar uma sala (com WC) para controlo de dopping. 

- Ter 2 cadeiras (3 no caso de combates de classe A) em cada canto para os treinadores. Estes devem 
permanecer sentados. 

- Ter utensilio para limpar o ringue. 

 

TAXAS 

 - Nos eventos com duração até 4 horas o valor da referida taxa é de 250€; 
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- Nos eventos com mais de 4 horas de duração, ao valor acima referido acresce o valor de 5€/hora/arbitro 
(independentemente do número elementos da equipa); 

- No caso dos eventos/galas que se realizarem a uma distância superior a 50 Km, de Lisboa, Porto ou Faro, 
ao valor da taxa acresce o valor da deslocação da equipa de arbitragem; 

- As Galas têm de terminar até à 01:00; 
 Após essa hora haverá uma coima no dobro da referida taxa. 
 

Numa Gala, com disputa de um Titulo Nacional, além dos requisitos acima referidos o Promotor deverá: 

 Solicitar a disputa do Titulo pretendido à federação e pagar a respectiva Taxa de Homologação do 
mesmo; 

 cujo valor por título é de 150€ (Cento e Cinquenta Euros) para Classe B ou 200€ (Duzentos Euros) 
para Classe A –> O Cinto é oferecido pela FPKMT; 

 Certificar que os atletas que vão disputar o referido Titulo Nacional, estão, obrigatoriamente, 
rankeados na disciplina e peso no qual pretendem disputar o referido titulo. 

 

Numa Gala, com disputa de um Titulo Internacional além dos requisitos acima referidos o Promotor 
deverá: 

  Solicitar a disputa do Titulo pretendido à federação e pagar a respectiva Taxa de Homologação do 
Titulo, cujo valor é de: 
- 160€ (Cento e Sessenta Euros) Titulo Ibérico para Classe B (com cinto); 

- 40€ (Quarenta Euros) Titulo Europeu para Classe B (sem cinto); 

- 50€ (Cinquenta Euros) Titulo Mundo para Classe B (Sem cinto); 

- 210€ (Duzentos e Dez Euros) Titulo Ibérico para Classe A (com cinto); 

- 50 € (Cinquenta Euros) Titulo Europeu para Classe A (sem cinto); 

- 60€ (Sessenta Euros) Titulo Mundo para Classe A (sem cinto). 

 

Cabe à Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai: 

- Após o cumprimento dos requisitos apresentados; 

- Pedir disponibilidade da equipa de arbitragem através do Conselho Nacional de Arbitragem; 

- Divulgar a Gala, no site e redes sociais da FPKMT, mediante o envio do cartaz do mesmo; 

- Fornecer o Cinto, caso seja um evento de disputa de Titulo Nacional ou Ibérico. 

 

É OBRIGATÓRIO na Gala: 

 A apresentação das cadernetas; 

 a apresentação do documento original de identificação do atleta; 

 A apresentação do Exame Médico Desportivo, sem os qual o atleta não poderá participar na Gala. 
Só é permitida a utilização de equipamento próprio das modalidades de Kickboxing e Muaythai. 



 

 
A fiscalização dos requisitos apresentados será efectuada pelo chefe da equipa de arbitragem, delegado 
para a Gala. 

Em caso de incumprimento dos pontos apresentados, a Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai 
reserva-se ao direito de cobrar ao promotor uma multa de 500€, para além dos procedimentos 
disciplinares. 

 

 

Atentamente, 
 

                                                        
Presidente da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai 

 


