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6.2.2 Faltas Graves  
 
Novo Ponto: 
 
M) Quando a atleta foge deliberadamente da área de luta para evitar posição de inferioridade ou consolidação de 
pontuação do adversário. 
 
* Exclusivamente nesse caso, o árbitro deve assinalar dois pontos para o adversário do atleta que fugiu da área 
de luta, bem como marcar para o infrator uma punição no placar. A punição marcada deve seguir a sequência de 
penalidades 
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Novo ponto: 
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Nova foto:  
 
Foto (2) Estrangulamento que force a cervical 
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Cruzada de Perna:A cruzada de pé se caracteriza quando um dos atletas posiciona a coxa por trás da perna do adversário e passa 
a própria panturrilha pela frente do corpo do adversário acima do joelho, posicionando o seu pé além da linha 
mediana vertical do corpo do adversário, aplicando pressão no joelho do adversário de fora para dentro, enquanto 
mantém o pé da perna em risco preso entre seu quadril e a axila. 
 
Não é necessário um dos atletas estar segurando o pé de seu adversário para que o pé seja considerado como 
preso. O corpo do atleta pode obstruir o mesmo. 
 
Quando um dos atletas estiver de pé, para efeito dessa regra, o pé do joelho em perigo estar pisando no chão fará 
com que este seja considerado pé preso ou obstruído. 
 
Para os atletas até a Faixa Roxa: 
 
Quando os dois atletas estiverem sentados com a perna cruzada mas em posição legal como ilustrada pela 
imagem 1, e um dos atletas levanta, fazendo que o adversário por baixo fique em posição ilegal como ilustrada 
pela imagem 2. Por que ao se levantar, o pé que estava solto e agora pisando no solo passa a ser considerado 
pé preso. 
 
Nessa situação o árbitro deve interromper a luta, em seguida posicionar o atleta B sentado e o atleta A de pé em 
uma distância suficiente que possibilite novas pegadas e dar continuidade ao combate. 

 
 



 
 
Se a situação demonstrada na imagem 2 ocorrer após um movimento de raspagem, o árbitro deve aguardar 3 segundos para definir a 
estabilização, e em sequência; interromper a luta;assinalar 2 pontos para o atleta A que está por cima, posicionar o atleta B sentado e o 
atleta A de pé em uma distância suficiente que possibilite novas pegadas e dar continuidade ao combate. 
 
Para atletas das Faixas Marrom e Preta: 
O árbitro não interromperá o combate. Nenhuma penalidade será aplicada exclusivamente neste caso. 
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Novo ponto: 
 
Quando o atleta girar para dentro na guarda 50/50 e no início do giro seu adversário estiver pisando no solo com o pé que está na 
guarda, caracterizando pé preso (como exemplificado na imagem ao lado). 
 

                                                              
 

 
 
 


