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SECŢIUNEA UNU – REGULI GENERALE

Articolul 1 – Declarare a misiunii şi filosofie
În conformitate cu Actul său Constitutiv, United World Wrestling recunoaşte luptele pe plajă ca parte
integrantă a luptelor în toate stilurile acestora, disciplină promoţională şi educaţională practicată în
toată lumea în vederea promovării valorilor culturale şi sociale ale acestora şi protejării patrimoniului
acestei lumi pe care se bazează toate stilurile de lupte moderne.
Comisia de Lupte pe Plajă a fost creată de United World Wrestling pentru a contribui la structurarea
şi promovarea luptelor pe plajă în vederea includerii acestui sport în toate evenimentele polisportive
oficiale.
Pot fi identificate nenumărate variaţii de lupte tradiţionale practicate pe nisip (denumite „lupte pe
plajă”) şi toate acestea ar trebui să beneficieze de atenţie egală din partea comunităţii
internaţionale. Totuşi, trebuiau găsite baze comune pentru a permite sportivilor din diferite regiuni şi
ţări să concureze în jocuri şi campionate oficiale. Prezentul regulament oferă un sistem competiţional
unificat care cuprinde toate tendinţele majore ale luptelor pe plajă şi face ca acest sport să fie uşor
de înţeles de către spectatori şi presă şi uşor de judecat de către arbitri.

Articolul 2 – Obiective
Regulile internaţionale stabilite în prezentul document constituie cadrul în care se desfăşoară şi sunt
promovate luptele pe plajă şi au ca obiective specifice:
Să stabilească un sistem competiţional, o clasificare, puncte tehnice, penalităţi, eliminări, etc.
Să definească şi să specifice condiţiile practice şi tehnice în care trebuie să se desfăşoare un
meci.
Să determine valoarea care trebuie atribuită acţiunilor şi prinderilor.
Să listeze situaţiile şi interdicţiile.
Să determine sarcinile tehnice ale comisiei de arbitraj.

Articolul 3 – Aplicarea regulilor şi licenţa United World Wrestling
Regulile definite în prezentul document vor fi în vigoare pentru toate evenimentele avizate de United
World Wrestling în vederea asigurării siguranţei optime a sportivilor şi a unei dezvoltări susţinute a
disciplinei.
Licenţa United World Wrestling este obligatorie pentru fiecare competiţie internaţională de lupte pe
plajă cu mai mult de două ţări participante. Fiecare competiţie internaţională trebuie să fie
raportată United World Wrestling şi adăugată în calendarul său oficial. Asigurarea United World
Wrestling se va aplica doar competiţiilor care apar în calendar.
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SECŢIUNEA DOI – STRUCTURĂ MATERIALĂ

Articolul 4 – Diviziuni pe vârstă şi greutate pentru masculin şi feminin
Toţi competitorii vor putea furniza un paşaport din care să rezulte vârsta şi naţionalitatea lor. Orice
sportiv găsit concurând într-o grupă de vârstă mai mică decât categoria de vârstă desemnată a
acestuia va fi automat descalificat din competiţie.
O Federaţie de Lupte Naţională poate introduce un maxim de 3 sportivi pe categorie de greutate.
Notă: Dacă sunt mai multe diviziuni de vârstă în programul unui eveniment avizat de United World
Wrestling, sportivii pot concura doar într-o singură grupă de vârstă.
Cadeţi (16-17 ani*)

Juniori (18-20 ani**)

Masculin: 60, 70, +70 kg
Feminin: 50, +50 kg

Masculin: 60, 70, 80, +80 kg
Feminin: 50, 60, +60 kg

Seniori (20 de ani şi peste***)
Masculin: 70, 80, 90, +90 kg
Feminin: 60, 70, +70 kg
*Cadeţi (de la 15 ani cu certificat medical şi parental)
**Juniori (de la 17 ani cu certificat medical şi parental)
***Seniori (de la 18 ani cu certificat medical)

Articolul 5 – Uniformele şi aspectul luptătorilor
Pentru toate evenimentele avizate de United World Wrestling, uniformele de competiţie trebuie să
respecte acest paragraf.
Luptătorii vor apărea la marginea cercului purtând costume de baie strânse pe corp sau bermude.
Luptătoarele pot purta costume de baie din două piese. Primul luptător apelat îşi va pune o bandă de
gleznă roşie iar al doilea luptător apelat o bandă de gleznă albastră.
Abrevierea ţării
Pentru toate Campionatele Continentale şi Mondiale, luptătorii vor purta abrevierea denumirii ţării
lor pe costumele de baie sau bermude.
Publicitate pe articolele de îmbrăcăminte
Luptătorii pot porta simboluri sau denumiri ale sponsorilor pe uniformele lor de competiţie cu
condiţia ca acestea să nu interfereze cu identificarea culorii uniformelor şi a abrevierii ţării.
Încălţăminte
Niciun fel de încălţăminte nu este permisă în niciunul dintre stilurile de lupte pe plajă iar înfruntarea
trebuie să aibă loc în picioarele goale.
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Aspect şi igienă
Este interzis ca luptătorii să poarte bandaje pe încheieturi, braţe sau glezne exceptând în caz de
rănire sau dacă acest lucru este dispus de un doctor. Este interzis ca luptătorii să poarte orice obiect
care ar putea cauza rănirea unui oponent, cum ar fi coliere, brăţări de mână, brăţări de picior, inele
de mână, inele de picior, piercing-uri de orice fel, proteze, etc. Unghiile de la mâinile şi picioarele
luptătorilor vor fi tăiate cu grijă fără margini ascuţite. Sportivii cu părul lung trebuie să-şi strângă
părul sau să îl poarte în coadă la spate. Sportivii vor avea un aspect îngrijit iar părul şi pielea lor nu
vor avea aplicată nicio substanţă unsuroasă, uleioasă sau lipicioasă.
Luptătorii nu pot sosi transpiraţi la începutul meciului. Arbitrul poate solicita unui sportiv să se
şteargă cu prosopul în orice moment pe durata meciului.
La cântărire, un oficial United World Wrestling va verifica dacă toţi competitorii îndeplinesc cerinţele
prevăzute în acest articol. Sportivii trebuie avertizaţi că, dacă aspectul sau uniforma lor nu este
corespunzătoare, nu li se va permite să intre în competiţie. Luptătorilor care intră pe suprafaţa
competiţiei cu un aspect care nu este conform cu prezentul regulament li se vor acorda 2 minute
pentru a-l schimba; altfel vor pierde meciul prin neprezentare.
Articolul 6 – Suprafaţa competiţiei
Toate competiţiile avizate de United World Wrestling au loc într-un cerc de 7 metri delimitat printr-o
panglică roşie lată de 10 centimetri care trebuie să nu conţină nicio piesă metalică. Acesta trebuie
umplut cu un strat de 30 de centimetri de nisip fin fără niciun un fel de pietre, scoici, sau alte
obiecte.

SECŢIUNEA TREI – PROCEDURA COMPETIŢIONALĂ

Articolul 7 – Sistemul competiţional
Dacă într-o categorie de greutate sunt introduşi mai puţin de 6 luptători, sistemul competiţional
urmează „sistemul nordic” în care fiecare competitor se luptă cu fiecare.
Dacă într-o categorie de greutate sunt introduşi între 6 şi 10 luptători, se va organiza un sistem
competiţional cu două grupe. În fiecare grupă, toţi competitorii se vor lupta fiecare cu fiecare şi ca în
„sistemul nordic”, luptătorii vor fi clasificaţi potrivit următoarelor criterii:
Cele mai multe victorii
Luptă directă (în caz de egalitate între 2 luptători)
Cele mai multe puncte obţinute în întreaga competiţie
Cele mai puţine puncte date în întreaga competiţie
Cel mai mic număr tras în timpul tragerii la sorţi
În sistemul competiţional cu două grupe, cei doi de pe primul loc din fiecare grupă se vor lupta
pentru locul 1 şi 2. Cei de pe locul doi din fiecare grupă se vor lupta pentru locul 3 şi 4. Dacă
organizatorul doreşte să organizeze mai multe meciuri finale, procesul se va desfăşura astfel:
Finala
Finala
Finala
Finala
Finala

pentru locurile 9
pentru locurile 7
pentru locurile 5
pentru locurile 3
pentru locurile 1

şi
şi
şi
şi
şi

10
8
6
4
2

Această cerere specială trebuie să fie aprobată de United World Wrestling.
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Dacă într-o categorie de greutate sunt introduşi mai mult de 10 luptători, sistemul competiţional va
consta în eliminarea directă cu recalificări (acelaşi utilizat de United World Wrestling pentru
competiţiile de lupte la jocurile olimpice). De pe locul 7, luptătorii sunt clasificaţi potrivit
următoarelor criterii:
Cele mai multe victorii
Luptă directă (în caz de egalitate între 2 luptători)
Cele mai multe puncte obţinute în întreaga competiţie
Cele mai puţine puncte date în întreaga competiţie
Cel mai mic număr tras în timpul tragerii la sorţi

Articolul 8 – Examen medical şi proba cântarului
Proba cântarului se va desfăşura în aceeaşi zi (cu două ore înaintea competiţiei) şi va dura 30 de
minute. Sportivii îşi vor prezenta acreditarea şi licenţa United World Wrestling arbitrilor desemnaţi
responsabili pentru proba cântarului. Sportivii vor purta uniforma lor de competiţie (bermude sau
lenjerie) şi îşi vor putea verifica greutatea pe cântar de câte ori doresc în intervalul de timp alocat
probei cântarului. Nicio toleranţă la greutate nu va fi acordată la evenimentele avizate de United
World Wrestling.
Examenul medical va fi organizat înainte de proba cântarului şi va dura o oră.
Notă: Nici proba cântarului şi nici licenţa nu sunt necesare pentru competiţii promoţionale.
Participanţii sunt divizaţi potrivit corpolenţei lor pentru a se obţine rapid un număr divizibil ideal.
Articolul 9 – Tragerea la sorţi
După ce sportivii au trecut de proba cântarului iar oficialul respectiv a marcat greutatea lor pe lista
de cântărire, aceştia vor trage la sorţi un număr care va fi utilizat pentru a determina poziţia lor pe
listă. Oficialii de la proba cântarului vor introduce şi numărul tras la sorţi pe lista de cântărire.

SECŢIUNEA PATRU – MECIUL

Articolul 10 – Durată şi regula de bază
Meciul constă într-o repriză de 3 minute pentru toate categoriile de vârstă.
Luptele pe plajă se practică doar în poziţia ridicat în picioare. Utilizarea picioarelor este permisă în
toate acţiunile.

Articolul 11 – Apelul şi începutul meciurilor
Numele ambilor luptători vor fi apelate cu voce tare şi clară. Luptătorii vor fi apelaţi de 3 ori cu un
interval de cel puţin 30 de secunde între fiecare apel. Dacă după al treilea apel un luptător nu a
apărut la cerc, acesta va fi descalificat şi va pierde meciul prin neprezentare.
Atunci când numele lor a fost apelat, luptătorii vor sta în colţul corespunzător culorii atribuite lor şi
vor aştepta ca arbitrul central să îi cheme. Arbitrul central va inspecta uniforma de competiţie a
acestora. Arbitrul central va inspecta, de asemenea, luptătorii pentru a se asigura că pielea lor nu
este acoperită cu nicio substanţă unsuroasă ori lipicioasă, sau cu transpiraţie. După ce arbitrul central
şi-a încheiat inspecţia, cei doi luptători îşi strâng mâinile şi încep lupta la fluierul arbitrului.
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Articolul 12 – Poziţia de start şi de reluare
Poziţia neutră are loc la începutul perioadei regulate şi după toate întreruperile meciului. Ambii
luptători stau unul în faţa celuilalt în centrul cercului şi aşteaptă fluierul arbitrului pentru a începe
lupta.
Articolul 13 – Punctarea acţiunilor şi prizelor în timpul înfruntării
Se acordă 1 punct:
luptătorului care reuşeşte să aducă orice parte a corpului oponentului său la pământ, cu
excepţia mâinilor.
luptătorului care reuşeşte să aducă orice parte a corpului oponentului său în afara suprafeţei
competiţiei.
luptătorului al cărui oponent a primit un avertisment pentru acţiune neregulamentară.
Notă: atacatorul poate pune un genunchi (sau orice altă parte a corpului) pe pământ atunci când
execută o acţiune dacă această acţiune s-a finalizat cu oponentul pe pământ.
Se acordă 2 puncte:
luptătorului care reuşeşte să pună spatele oponentului la pământ în timpul unei proceduri de
trântire la pământ.
Articolul 14 – Pauză la rănire şi la sângerare
Arbitrul trebuie să oprească meciul şi să anunţe o pauză la rănire dacă un luptător suferă o rănire
temporară datorată unei lovituri accidentale (respectiv lovire în ochi, lovire cap în cap, etc.). Pauza la
rănire/sângerare pe meci nu poate depăşi 2 minute pe sportiv, altfel sportivul este descalificat.
În cazul în care un luptător sângerează, arbitrul va opri meciul şi va face să intervină doctorul
competiţiei. Luptătorul care sângerează trebuie să iasă de pe suprafaţa competiţiei pentru a fi tratat.
Pe masa doctorului trebuie să fie puse la dispoziţie prompt ustensile de curăţare adecvate şi soluţii
dezinfectante. Este obligaţia doctorului competiţiei de a determina dacă sângerarea a fost oprită
eficient şi dacă sportivul poate sau nu poate continua competiţia. În cazul unui articol de
îmbrăcăminte însângerat sau rupt care trebuie înlocuit, toţi sportivii trebuie să aibă o uniformă de
rezervă la dispoziţie în colţul lor.
Articolul 15 – Întreruperi ale meciului
Dacă din orice motiv meciul trebuie să fie întrerupt (consultare a arbitrilor, etc.), cei doi luptători
vor sta în centrul cercului cu faţa spre masa arbitrilor, fără a vorbi nimănui şi fără a consuma lichide,
şi vor aştepta ca arbitrul să îi cheme înapoi şi să reia meciul.
Articolul 16 – Sfârşitul meciului
Primul sportiv care obţine 3 puncte câştigă meciul. În caz de egalitate la sfârşitul meciului,
următoarele criterii vor fi utilizate pentru declararea învingătorului:
Cea mai mare valoare a prizelor
Ultimul punct obţinut
Greutatea sportivilor*
Cel mai mic număr tras în timpul tragerii la sorţi
*Cei doi oponenţi vor fi cântăriţi iar cel cu greutatea mai mică va fi declarat învingător.
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Articolul 17 – Tip de victorii
Victorie: 1 punct
Înfrângere: 0 puncte

SECŢIUNEA CINCI – FAULTURI TEHNICE
Articolul 18 – Acţiuni şi prize neregulamentare
Toate faulturile sunt sancţionate de arbitrul central. În cazul încălcării de către un luptător a Codului
de Etică al United World Wrestling într-un mod flagrant şi nesportiv, arbitrul central (cu acordul
responsabilului competiţiei) îl va descalifica din meci sau din competiţie.
Avertismentele pentru acţiuni neregulamentare acordă 1 punct oponentului până la un total de 3
puncte în timpul aceluiaşi meci, ceea ce rezultă în descalificarea luptătorului în culpă.
Acţiunile neregulamentare includ:
Prize cauzatoare de dislocări
Răsucirea gâtului
Muşcături, lovituri cu pumnul, lovituri cu piciorul, lovituri cu capul
Lovituri în ochi, nas sau ureche, prinderi ale nărilor, gurii, urechilor cu degetele
Trageri de păr, nas, urechi, sau lovituri în zona inghinală
Aruncări din picioare pe cap sau gât (spikes)
Ungerea pielii cu orice fel de substanţă unsuroasă sau alunecoasă
Oprirea meciului sau părăsirea suprafeţei competiţiei din orice motiv
Simularea unei răniri

SECŢIUNEA ŞASE – COMISIA DE ARBITRAJ
Articolul 19 – Compunere
Toate meciurile vor fi arbitrate de un arbitru central şi un secretar tehnic.
În competiţiile majore, membrii comisiei de arbitraj în niciun caz nu vor fi de aceeaşi naţionalitate şi
nu vor oficia la meciuri ale unor luptători compatrioţi.

Articolul 20 – Uniformă
Arbitrii centrali şi secretarul tehnic vor purta şorturi albe şi un tricou polo alb de Arbitru United
World Wrestling. În plus, ei vor avea întotdeauna un fluier la gât şi o bandă verde/roşie la încheietura
mâinii stângi şi bandă albastră la încheietura mâinii drepte.
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Articolul 21 – Sarcini generale
Comisia de arbitraj va derula toate sarcinile stabilite în acest Regulament şi în orice prevedere
specială care ar putea fi stabilită pentru organizarea unei anumite competiţii. Arbitrul central trebuie
să utilizeze terminologia şi semnalele de bază ale United World Wrestling corespunzătoare rolurilor
respective ale acestora atunci când conduc meciurile. Principala sarcină a arbitrului central constă în
începerea şi întreruperea meciului, acordarea punctelor şi impunerea penalităţilor pentru
determinarea învingătorului legitim şi a învinsului.
La sfârşitul meciului arbitrul central şi secretarul tehnic trebuie să semneze fişa scorului.
Articolul 22 – Arbitrul central
Arbitrul central este responsabil pentru conducerea meciului pe care acesta îl va arbitra potrivit
regulilor oficiale ale United World Wrestling. El va cere respectul competitorilor şi va exercita
autoritate deplină asupra acestora astfel încât aceştia să se supună imediat ordinelor şi instrucţiunilor
sale. În mod similar, acesta va conduce meciul fără a tolera niciun fel de intervenţii neregulamentare
şi din afară. După executarea unei acţiuni, acesta va indica punctul ridicând mâna corespunzătoare
culorii luptătorului care a obţinut punctul.
Deciziile arbitrului central prevalează, însă în caz de dubiu acesta poate consulta secretarul tehnic.
În cazul în care nu se poate ajunge la un acord, Arbitrul Şef responsabil cu competiţia va lua decizia
finală.
Arbitrul central trebuie să oprească înfruntarea şi să repună luptătorul în centrul cercului dacă
acţiunea s-a finalizat cu o punere la pământ sau pentru a anunţa învingătorul. De asemenea, arbitrul
central trebuie să se asigure că luptătorii rămân pe suprafaţa competiţiei până când este anunţat
rezultatul meciului.
Articolul 23 – Secretarul tehnic
Secretarul tehnic va urma cursul meciului îndeaproape fără a se lăsa distras în niciun fel. Urmărind
fiecare acţiune şi pe baza indicaţiilor arbitrului central, acesta va nota punctele corespunzătoare în
fişa scorului.
Sarcinile specifice ale secretarului tehnic:
Completarea fişei scorului
Comunicarea cu arbitrul central
Controlul anunţării meciurilor
Semnarea fişei scorului

SECŢIUNEA ŞAPTE – SERVICII MEDICALE
Organizatorii evenimentelor United World Wrestling sunt responsabili pentru asigurarea serviciului
medical. Personalul medical se va afla sub autoritatea unui doctor sportiv şi va fi responsabil pentru
derularea tuturor examenelor medicale precum şi acordarea asistenţei medicale pe durata întregului
eveniment. În timpul competiţiei, personalul medical va fi gata să intervină în cazul unui accident sau
al unei răniri să decidă dacă un luptător este apt să continue meciul.
Asistentul-şef medical are autoritate deplină pentru a opri un meci în orice moment dacă acesta
consideră că oricare luptător este în pericol. De asemenea, acesta poate opri un meci dacă simte că
un luptător nu este apt din punct de vedere medical pentru a continua. Un luptător nu va părăsi
cercul în cazul unei răniri grave. În acest caz, arbitrul va opri imediat meciul şi va solicita
Asistentului-şef medical să examineze luptătorul pe loc.
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Articolul 24 – Condiţii sanitare şi anti-doping
Toţi sportivii care participă la evenimente avizate de United World Wrestling sunt de acord să se
supună Regulamentului Anti-Doping al United World Wrestling şi Codului Internaţional Anti-Doping.

PREVEDERI FINALE
Prezentul Regulament a fost aprobat de United World Wrestling şi poate fi modificat în orice moment
dacă se consideră necesare uşoare îmbunătăţiri.
În cazul unei dispute privind interpretarea şi aplicarea acestuia, se specifică faptul că versiunea în
limba franceză prevalează.
Competitorii în evenimente de lupte pe plajă sunt de acord să nu aducă o dispută în faţa unei
instanţe civile. Toate neînţelegerile vor fi soluţionate de Comisia de Lupte pe Plajă, organul de apel
fiind Comitetul Executiv al United World Wrestling. Dacă nu se ajunge la nicio soluţie, părţile pot
aduce cauza, pe propria lor cheltuială, în faţa Curţii de Arbitraj Sportiv (CAS), situată în Lausanne,
Elveţia.

Corsier-sur-Vevey, 15 ianuarie 2015/Jdr
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