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1. Características e programa das competições 

Características das competições. 

1.1. As competições de levantamento de kettlebell são divididas em desafios de 

pontuação individual, desafios de pontuação em time, e desafios de somação de 

pontuação (individual mais o time). 

 

Os desafios de pontuação individual são baseados nos pontos feitos pelo atleta 

sozinho em uma única competição. Os desafios de pontuação em time são o 

resultado dos pontos obtidos pelo time. Os desafios de somação de pontuação são 

o resultado da soma de cada pontuação individual de cada membro do time. 

 

1.2. Tempo limite de provas: desafios de 3min; desafios de 5min; desafios de 10min; 

desafios de 30min (meia maratona); desafios de 1h (maratona); desafios de 3h. 

 

1.3. As características de cada tipo de competição são definidas no item 11. 

 

 

1.4. Admitem-se os seguintes pesos de kettlebells: 8kg; 12kg; 16kg; 20kg; 24kg; 28kg; 

32kg; 40kg. 

 

Jerk – ciclo curto: um ou dois braços, começando do peito (posição de apoio ou de 

“rack”) para acima da cabeça (posição de travamento ou “lock out”). 

 

Clean and Jerk – Ciclo Longo ou “Long Cycle”: um ou dois braços, começando do 

peito (posição de “rack”) para acima da cabeça (posição de “lock out”) com o 

retorno do(s) kettlebell(s) por entre as duas pernas, com uma pendulação, e uma 

condução ao peito para iniciar novamente o ciclo. 

 

Snatch: somente com um braço, começando com uma pendulação por entre as 

duas pernas e daí imediatamente para acima da cabeça. 

 

Biathlon: Jerk e Snatch. 
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Prova de revezamento: desafio em grupo, com Jerk ou Long Cycle. 

 

1.5. A programação do dia da competição é definida estritamente pela especialidade e 

categoria de peso d cada atleta. Faz-se dessa forma para permitir a cada 

competidor participar em uma especialidade e no time da prova de revezamento. 

 

1.6. Cada categoria de peso tem um vencedor. A pontuação final do biathlon é obtida 

pela soma de dois exercícios, Jerk e Snatch. A pontuação do snatch é feita a partir 

da soma das repetições feitas com cada um dos dois braços. 

 

Quando dois ou mais atletas atingem a mesma pontuação, o primeiro a aparecer 

na ordem de classificação é: 

 

- O atleta com o menor peso corporal antes da participação em prova 

- O atleta com o menor peso corporal depois da participação em prova 

- O atleta escolhido com lançamento de moeda ao alto, “cara e coroa” 

 

A posição do atleta na ordem de classificação é definida pela pontuação na 

especialidade escolhida (um ponto por cada repetição válida de Jerk; um ponto 

para cada repetição validade de Long Cycle) e pela soma dos pontos nos biathlon 

(um ponto para cada repetição válida de Jerk e meio ponto para cada repetição 

válida de Snatch). 

 

Em particular, se os pontos no Jerk ou no Snatch forem iguais a zero, a pontuação 

final não é somada. Se a pontuação no Jerk for igual a zero, o atleta não pode 

executar sua prova de Snatch. Para Snatch com kettlebell com um braço e Long 

Cycle feminino, a pontuação é obtida pela soma das repetições válidas feitas com 

cada um dos braços (um ponto para cada). 

 

A posição de classificação para times é definida pelos pontos obtidos por cada um 

dos competidores do time. De acordo com as regras gerais, para cada posição 

alcançada há uma pontuação bem definida. 

 

Tabela de pontuação para resultados de atletas de acordo com a posição 

alcançada 

 

1.7. A pontuação para o time é calculada como se mostra na lista a seguir 

 

1.8. Cerimônia de premiação 

 

O procedimento para premiações individuais e de times é definida de acordo com 

as regras da competição. A cerimônia de premiação começa sempre em cada 
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especialidade da categoria de atleta mais leve para a categoria mais pesada. O 

pódio é designado aos três primeiros atletas de cada categoria de peso, do 

terceiro ao vencedor. 

 

Prêmios também podem ser dados ao melhor líder de time e treinador, árbitros, 

atletas recordistas ou atleta com melhor técnica etc. 

 

A cerimônia de premiação é liderada pelos representantes da federação ou pela 

organização local. 

 

 

Posição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pontos 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 9 

Posição 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Etc 

Pontos 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 
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2. Atletas 

 

2.1. Idade e gênero dos competidores 

Homens Sêniores (SE) 23 - ... anos – Kettlebells de 32kg; 24kg 

Mulheres Sêniores (SE) 23 - ... anos – Kettlebell 24kg; 20kg; 16kg 

Homens Veteranos 40 – 49 anos; 50-59 anos – Kettlebells 24kg 

60 - 69 anos; 70 – 74 anos – Kettlebells 16kg  

+75 anos – Kettlebells 12kg 

Mulheres Veteranas (M) 35 – 44 anos; 45-54 anos – Kettlebells 16kg 

55 – 64 anos – Kettlebells 12kg 

+65 anos – Kettlebells 8kg 

Homens Juniores Abaixo de 23 (U23) 19 – 22 anos – Kettlebells 32kg; 24kg 

Mulheres Juniores Abaixo de 23 (U23) 19 – 22 anos – Kettlebells 24kg; 20kg 

Homens Jovens (U15) 14 – 15 anos – Kettlebells 16kg 

(U18) 16 – 18 anos – Kettlebells 24kg 

Mulheres Jovens (U15) 14 – 15 anos – Kettlebells 12kg 

(U18) 16 – 18 anos – Kettlebells 16kg 

Homens com Necessidades Especiais (D) Absoluto – Kettlebells 16kg 

Mulheres com Necessidades Especiais (D) Absoluto – Kettlebells 8kg 

Homens Estudantes (ST) Absoluto – Kettlebells 24kg 

Mulheres Estudantes (ST) Absoluto – Kettlebells 16kg 

 

A categoria de idade é definida pelo ano de nascimento de acordo com o ano corrente. 

Dia e mês de nascimento não são considerados. 

Adolescentes e juniores podem participar de categorias de idade superiores somente 

sob consentimento médico. 
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2.2. Categorias de peso corporal 

 

Os atletas são divididos nas seguintes categorias de peso corporal: 

 

Sênior; Abaixo de 23 anos; Homens Veteranos . Até 63kg 

. Até 68kg 

. Até 74kg 

. Até 80kg 

. Até 87kg 

. Até 95kg 

. Acima de 95kg 

Sênior; Abaixo de 23 anos; Mulheres Veteranas . Até 52kg 

. Até 58kg 

. Até 65kg 

. Até 75kg 

. Acima de 75kg 

Jovens, Homens Estudantes . Até 52kg 

. Até 62kg 

. Até 72kg 

. Acima de 72kg 

Jovens, Mulheres Estudantes . Até 48kg 

. Até 58kg 

. Acima de 58kg 

 

2.3. Grupos especiais e competições de kettlebell relacionadas 

Cada atleta tem o direito de participar em somente uma categoria de peso 

corporal. Autoriza-se o atleta a participar em desafios de outras categorias de peso 

corporal somente em desafios de time (prova de revezamento) sob a condição de 

se repetir a pesagem na ocasião. 

 

3. Formulários de inscrição 

 

Durante todo o dia de provas, antes do início das competições, o Quadro de 

Arbitragem lida com a recepção e aceitação de todos os formulários preenchidos 

com os dados pessoais dos atletas. Todos os formulários de inscrição devem ser 

regularizados e aceitos pela Chefia da Organização. 

 

3.1. A pesagem inicial é feita somente antes da competição. 

Os atletas que se juntarem ao time de revezamento devem ter participado da 

competição e ter sido pesados individualmente antes do início da competição. 
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3.2. A pesagem inicial dos atletas é feita somente em local autorizado com a 

supervisão de árbitros e / ou de membros da organização. 

 

3.3. Somente árbitros realizam a pesagem inicial 

 

 

3.4. A operação de pesagem inicial tem que ser feita somente em trajes de banho ou 

em roupas íntimas. 

 

3.5. Os atletas devem enviar um formulário de pré-registro para a competição no 

mínimo 30 dias antes do dia da competição. Isso é feito para que se permita criar 

um protocolo temporário de provas por especialidades e categorias de peso. 

 

4. Direitos e deveres dos atletas 

 

4.1. O atleta pode pedir ajuda para preparar seu(s) próprio(s) kettlebell(s) antes do 

início da prova. Para esse propósito, há áreas específicas o chalk com magnésio 

para preparação dos kettlebells. Somente chalk com magnésio pode ser utilizado 

para esse fim. 

4.2. Atletas têm a possibilidade de ser patrocinados individualmente ou, através de 

permissão da federação, de usar logomarcas ou materiais dos patrocinadores da 

federação. 

4.3. Regras e regulamentos devem ser conhecidos completamente por todos os 

atletas. 

4.4. Em caso de quebra das regras padrão ou da ordem pública, os árbitros podem 

decidir pela desqualificação do atleta da competição. 

4.5. O atleta tem que ser correto e educado com outros competidores, espectadores e 

árbitros, aderindo estritamente ao protocolo de regras. 

4.6. O atleta participa da prova com o(s) kettlebell(s) que foi(ram) preparado(s) antes 

da sua vez na plataforma, e ele pode ser auxiliado a carregá-lo(s) até a plataforma. 

4.7. É estritamente proibido utilizar qualquer tipo de adaptação que possa facilitar os 

levantamentos. 

4.8. É estritamente proibido utilizar qualquer tipo de adaptações que possam facilitar 

os levantamentos. 

4.9. É possível remover-se um atleta da competição em função de problemas de saúde. 

 

5. Uniformes e aparelhos para atletas 

 

5.1. Os atletas são obrigados a vestir-se e agir de maneira adequada. 

 

As roupas permitidas são os macacões de levantamento de peso, camiseta ou 

colete e calças curtas acima dos joelhos. 
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As mangas das camisetas não podem sobrepor as articulações dos cotovelos. 

 

. Os acessórios permitidos são: cinto (cinturão) de levantamento de peso (não mais 

do que 12mm de espessura), faixas ou bandagens (não mais do que 1,5m de 

comprimento), e munhequeiras ou protetores de punho / antebraço (não mais do 

que 10cm). Joelheiras e bandagens para o joelho também podem ser usadas. 

 

O cinto ou cinturão não pode ser vestido sobre ou sob macacão de levantamento 

de peso. 

 

. Os calçados utilizados devem ser ou calçados simples de treino ou sapatos de 

levantamento de peso. 

 

. Times devem estar vestidos com roupas iguais. 
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6. Representantes e líderes de time 

 

6.1. O time (individualmente ou em competições do time) deve sempre ter um 

representante. 

6.2. O líder do time, que é o representante de todos do time, tem a completa 

responsabilidade pela organização do seu time e pela disciplina dos seus atletas 

participantes. O líder do time é obrigado a participar de todos os encontros com os 

juízes e outros representantes de time. Além disso, deve certificar-se de que todos 

os membros do seu time cheguem a tempo para a competição, parada de 

abertura, cerimônias de premiação, controle de doping e recompensas. 

6.3. O líder do time deve estar presente durante a pesagem inicial. 

6.4. Representantes, treinadores e membros de time são estritamente proibidos de 

permanecer na área de competição durante a competição em si. Há áreas 

específicas onde os representantes e time são permitidos a ficar. 

6.5. Os representantes são proibidos de interferir ou interagir com os juízes e atletas 

durante as provas. É permitido fazer protestos e reclamações diretamente com a 

Chefia de Arbitragem. 

6.6. Se houver na competição atletas participando sem representante, seus deveres 

serão pela chefia da organização. 

 

7. Equipamento e materiais 

 

7.1. As plataformas de competição têm um tamanho padrão de 1,5m x 1,5m. As 

distâncias entre as plataformas são regularizadas de acordo com a segurança dos 

atletas e de forma que não interfira com a prova em andamento. 

7.2. O peso de cada kettlebell não deve variar mais do que 100g para mais ou para 

menos do que os pesos padrão. 

7.3. Parâmetros e cores dos kettlebells: 

Sempre que possível, os kettlebells devem ser associados com uma plataforma. 

Em competições nacionais e internacionais, a contagem eletrônica e sistema de 

temporização devem ser instalados de forma a garantir sua visualização por 

espectadores e atletas. 

Sempre que possível, câmeras de videofilmagem devem ser instaladas para 

garantir a imparcialidade e objetividade dos juízes. Se o número de competidores 

simultâneos exceder a cinco, câmeras de videofilmagem devem ser instaladas de 

forma que todas as plataformas sejam cobertas. 

7.4. Para condução da contagem e da informação, o sistema de sinalização dos juízes 

deve estar operante (painel eletrônico). 

7.5. Antes do início das competições, deve-se haver certeza na conformidade do 

equipamento e conhecimento das regras de arbitragem.  
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Cor, peso, dimensões: 

 

. Altura: 280mm 

. Diâmetro da bola (base): 210mm 

. Diâmetro da alça: 34mm 

. Altura interna da alça: 55mm 

. Distância de uma alça à outra: 123mm 

 

Massa (kg) Cor 

8 Azul  

12 Marrom  

16 Amarela  

20 Roxa  

24 Verde  

28 Laranja  

32 Vermelha  

36 Cinza  

40 Branca  

 

 

 

 

 

8. Área de aquecimento e linhas da área de aquecimento 

 

8.1. A fim de se preparar os atletas para competir, a área de aquecimento tem que ser 

bem organizada. 

 

A área de aquecimento deve ser tão próxima quanto possível da área de 

competição. 

 

De acordo com o número de competidores, deve haver equipamento suficiente 

para permitir que os atletas se preparem por conta própria para o desafio: 

plataformas, kettlebells de pesos diferentes, chalk etc. 

 

Nas proximidades da área de aquecimento, o seguinte equipamento deve ser 

colocado: 

 

. Caixas de som ligadas ao microfone do narrador do evento 

. Uma tabela mostrando os nomes dos atletas, generalidades, pesos, 

especialidades da competição. 

. Mesa para o médico de plantão. 
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9. Quadro de arbitragem 

 

9.1. O quadro de arbitragem é composto pela organização, e encarregado de tarefas 

específicas. 

 

9.2. O quadro de arbitragem: 

. Chefe de arbitragem 

. Secretário chefe 

. Juízes individuais de plataforma 

. Secretários para relatórios 

. Narrador dos árbitros 

. Responsável pelo controle técnico 

 

Em relação ao número de atletas (mais do que 30 pessoas), o número de árbitros 

pode ser acrescido pela introdução de assistentes para o chefe de arbitragem, 

para o secretário chefe, e para o número de juízes designados para as plataformas. 

 

9.3. Os árbitros são obrigados a conhecer profundamente as regras e fazê-las ser 

aplicadas durante as competições. Cada um deve ser imparcial e firme na sua 

decisão: deve incorporar o exemplo de disciplina, organização e clareza no 

trabalho. 

9.4. Os árbitros devem trajar uniforme, um paletó escuro e calças pretas para homens 

ou saias pretas parar mulheres. 

9.5. Os árbitros designados para cada plataforma são escolhidos por sorteio: o número 

sorteado corresponde ao número da plataforma. 

 

9.6. O júri principal: 

. Chefe de arbitragem 

. Secretário Chefe 

. Assistentes do chefe de arbitragem 

. Assistentes do chefe de secretaria 

 

9.7. Dependendo da quantidade de participantes e antes do início da competição, o 

júri principal consiste de três a cinco pessoas. 

9.8. O júri principal é autorizado a classificar os atletas e times mais fortes nos 

resultados de desempenho nas competições do ano corrente ou do ano anterior. 

9.9. O júri tem a tarefa de controlar o desenrolar das competições seguindo as regras e 

regulamentação. Eles não podem alterar as condições de competição 

estabelecidas pelas regras. 

9.10. O júri aceita protestos e decide sobre os mesmos. 

9.11. O júri tem o direito de dispensar árbitros que cometam tolices na arbitragem 

ou tomem atitudes incorretas em relação a atletas e participantes. 
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9.12. Em caso de necessidade, o júri principal pode fazer mudanças na programação 

das competições. 

9.13. A decisão do júri é aceita através de um voto majoritário. Os membros da 

chefia de arbitragem têm dois votos. 

9.14. O chefe de arbitragem e os assistentes de chefia de arbitragem: o chefe de 

arbitragem supervisiona o trabalho de todo o quadro de arbitragem e detém a 

responsabilidade de gerenciar a organização da competição, disciplina e 

segurança, criando condições de equidade para todos os participantes, 

observando estritamente as regras, reportando com objetividade as arbitragens e 

resultados. 

9.15. O chefe de arbitragem é obrigado a: 

- Participar das reuniões tanto do quadro de arbitragem quanto dos 

representantes de time antes e durante a competição. 

- Checar o local das competições, supervisionar os aparelhos e sistemas 

tecnológicos, providenciar estoque de equipamento em conformidade com as 

regras, além das precauções de segurança. 

- Definir os procedimentos do quadro de arbitragem. 

- Supervisionar protestos e resolver questões levantadas: controlar o trabalho dos 

árbitros. 

- Aceitar discutir sobre reclamações e protestos. 

- Apresentar dentro de 15 dias um relatório por escrito com os documentos 

relativos às reclamações e protestos. 

9.16. O assistente do chefe de arbitragem é guiado pelas instruções do juiz chefe, e na 

falta deste, assume seus deveres. 

9.17. O Secretário Chefe 

- Prepara os aparelhos técnicos necessários e é responsável pelo seu correto 

funcionamento. 

- Prepara relatórios sobre decisões tomadas pelo quadro de arbitragem e reporta 

todas as decisões para o chefe de arbitragem. 

- Providencia informações para o árbitro narrador, representantes, juízes de 

plataforma e líderes de time sobre as decisões tomadas pelo chefe de arbitragem. 

- Certifica-se do estabelecimento de recordes. 

- Processa todos os documentos da competição. 

- Mantém contato e subscreve as decisões sob protesto. 

9.18. O árbitro de plataforma: 

- Fornece contagem de todas as repetições em voz alta e as sinaliza corretamente. 



 

14 – Traduzido por Claudio Novelli, 21/11/2018 
 

- Decide se a repetição não é correta pelo comando especial “NÃO CONTA”. 

- Declara em voz alta o resultado de cada atleta em cada especialidade. 

Nota: em competições internacionais e campeonatos nacionais é possível haver 

dois árbitros em cada plataforma. 

9.19. O Secretário: 

- Preenche os cartões de entrada dos atletas, fazendo notas no relatório de 

pesagem e no resultado de cada prova. 

- Estabelece a ordem de apresentação na plataforma e avisa ao atleta quando 

estar na plataforma. 

9.20. O árbitro narrador: 

- Declara todas as decisões tomadas pelo quadro de arbitragem principal 

- Informa aos espectadores e participantes sobre os resultados de cada desafio. 

9.21. O árbitro acompanhante: 

- Checa a presença de todas os atletas e a conformidade de seus uniformes com 

as regras da competição. 

- Leva o atleta à sua plataforma designada. 

- Informa ao secretário a ausência de um atleta ou sua recusa em participar da 

competição. 

- É o intermediário entre os participantes e o quadro de arbitragem. 

9.22. O controlador técnico: 

- Sob a supervisão dos chefes de arbitragem, checa a conformidade das estruturas 

com as regras de competição, segurança, locais de aquecimento, kettlebells na 

área de aquecimento na plataforma, o sistema de sinalização dos árbitros, 

cronômetros e outros. 

 - Sob a supervisão de um dos membros do quadro de arbitragem principal, 

controla os pesos e parâmetros dos kettlebells e certifica-se de suas 

conformidades. 

 - Durante a competição, supervisiona as condições técnicas do estoque e do 

equipamento. 

 - Coloca os atletas em ordem no palco e pódio, além de redirecionar qualquer 

um nas proximidades dessas áreas para seus locais corretos. 



 

15 – Traduzido por Claudio Novelli, 21/11/2018 
 

 - Age para eliminar quaisquer tipos de problema que aparecerem durante a 

competição. 

 - Em caso de atraso na disposição de materiais, informa ao júri e pára a 

competição pelo tempo que for necessário para que se resolva o problema. 

 - Em caso de ocorrência de situação extrema, toma medidas de emergência 

para a evacuação de emergência e reporta às autoridades locais competentes 

sobre a situação extrema. 

 

10. O médico de plantão. 

 

10.1. O médico de plantão é o membro da organização especializado em reportar 

medidas sanitárias quanto aos atletas e à competição em si. 

10.2. Checa e controla as referências médicas de cada atletas e dá permissão para a 

participação no desafio. 

Dá supervisão médica aos atletas no momento da pesagem inicial e durante as 

competições. 

Controla as condições sanitárias e higiênicas. 

Define a possibilidade de um atleta com trauma ou doença continuar no desafio, 

no caso de um acidente. 

Auxiliar os chefes de arbitragem a remover ou admitir um atleta no desafio e 

certificar a razão da sua remoção. 

Reporta um documento médico sanitário depois do final da competição. 

 

10.3. A chefia da competição é responsável por organizar materialmente a 

competição (plataformas, kettlebells, dispositivos de pesagem e outros), por 

providenciar um local aonde se competir, por acomodações para os participantes, 

representantes, árbitros e imprensa. Providencia o desfile e segue as instruções do 

árbitro principal, controles técnicos e representantes de cada time. 

 

11. Regras de execução dos exercícios 

Disposições gerais 

11.1. Dois minutos antes do início do exercício, o participante é convidado à sua 

representação. 

Cinco segundos antes do início da prova, uma contagem de tempo em voz alta é 

feita (“5; 4; 3;2; 1 segundo”), durante a qual o atleta é obrigado a estar na 

plataforma. Então o comando “COMECE” é dado. Depois do comando “COMECE”, 

o participante é obrigado a começar a fazer seu exercício: Jerk ou Snatch ou Long 

Cycle. Ao levantar o(s) kettlebell(s) da plataforma antes do comando “COMECE”, o 
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árbitro emitirá um comando “PARE, COLOQUE O KETTLEBELL(S) NA PLATAFORMA 

E ESPERE PARA COMEÇAR O EXERCÍCIO”. 

 

11.2. O participante que se atrasar para estar na plataforma no momento do início 

não é admitido na competição. 

11.3. Para a realização do exercício, são dados 10 minutos ao participante. O árbitro-

secretário declara o controle de tempo a cada minuto. Depois de nove minutos, o 

controle de tempo deve aparecer aos 30 segundos, 50 segundos, e a cada segundo 

pelos últimos cinco segundos. 

11.4. Depois de 10 minutos, é dado o comando “PARE”, depois do qual os 

levantamentos não são contados, e o participante é obrigado a parar de realizar o 

exercício. 

11.5. Cada levantamento executado corretamente é acompanhando pela 

contabilização do árbitro na plataforma. O árbitro declara a contagem assim que 

todas as partes do corpo do esportista tornam-se imóveis. 

11.6. Quando os requisitos da execução técnica dos exercícios são infringidos, o 

árbitro na plataforma dá o comando “NÃO CONSIDERAR”, ou “PARE”. 

11.7. No caso do contato de qualquer parte do corpo na plataforma, ou no caso de o 

esportista descer ou sair da plataforma, o comando “PARE” é dado. 

11.8. O esportista que não consegue estender completamente seus cotovelos em 

função de desvios naturais deve informar ao árbitro na plataforma e ao júri antes 

do início da execução dos seus exercícios. 

 

JERK 

 

11.9. O JERK é feito a partir de uma posição inicial: kettlebells parados na linha do 

peito, braços pressionados contra o tronco, joelhos estendidos. Durante o 

momento de fixação dos kettlebells na posição mais alta das mãos acima da 

cabeça, tronco e pernas devem estar estendidos. Pernas e kettlebells devem estar 

em uma linha paralela a um dos planos do corpo. Depois da fixação na posição 

mais alta e contagem do árbitro, o participante baixa os kettlebells para a posição 

inicial de qualquer forma. 

Nota importante: fixação – parada visível dos kettlebells e do esportista de forma 

absolutamente clara. 

11.10. O comando “PARE” é dado quando: 

 

- Os kettlebells estão descansando sobre as articulações do(s) ombro(s) – exceto 

no início do exercício - depois de o(s) kettlebell(s) já ter(em) estado na linha do 

peito; ou quando descansarem na plataforma 

- Quando os kettlebell descerem abaixo da linha do cinto ou cinturão 

- Quando o atleta abandona a plataforma 
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11.11. É dado o comando “NÃO CONTAR” quando: 

 

- O gesto de levantamento é feito sem uma pausa 

- Os kettlebells se alternam (direita e esquerda) 

- Os kettlebells não são mantidos embaixo simultaneamente 

- Há falta de parada técnica na posição de rack 

- Há falta de fixação acima da cabeça 

 

LONG CYCLE (Clean and Jerk) 

 

11.12. O Long Cycle deve ser executado de acordo com as regras do Jerk, trazendo os 

kettlebells para o ponto morto atrás dos joelhos depois de cada levantamento. O 

lançamento pendulatório em direção ao ponto morto e o retorno à posição de 

rack só podem ser executados uma vez a cada levantamento. 

 

11.13. O comando “PARE” é dado quando: 

 

- Os kettlebells são mantidos “dependurados” entre as pernas para se descansar 

- Há mais do que uma pendulação no passo da passagem para o ponto morto 

- Os kettlebells descansam na plataforma 

 

SNATCH 

11.14. O exercício deve ser realizado em um único movimento fluido. O atleta deve 

levantar o kettlebell sem paradas até a posição de fixação acima da cabeça. No 

momento da fixação, os braços, pernas e torso devem estar soltos, e o kettlebell e 

o atleta devem parar. 

 

Depois da fixação, o atleta deve trazer o kettlebell para baixo para realizar um 

novo levantamento. Não é permitido tocar o kettlebell com qualquer parte do 

corpo que não seja a mão a qual o segura. O pêndulo para baixo e para cima só 

pode ser realizado uma única vez. 

 

Somente uma troca de mão é permitida. 

 

11.15. O comando “PARE” é dado quando: 

 

- O kettlebell se apoia sobre o ombro. 

- O kettlebell se apoia na plataforma (se o kettlebell tocar a plataforma durante a 

pendulação, não se considera um erro). 

- O atleta desce ou sai da plataforma. 

- O kettlebell é deixado “dependurado” por entre as pernas para descansar. 
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- Há mais do que uma pendulação entre duas fixações. 

 

Se o kettlebell for deixado “dependurado” entre as pernas ou se uma dupla 

pendulação for feita ANTES de a troca de mãos ter sido feita, o árbitro caminhante 

comanda “TROQUE DE MÃO”. Se o atleta não obedecer, o comando “PARE” é 

dado. 

 

Uma pendulação extra (pendulação dupla) é permitida depois da troca de mãos, 

antes da primeira fixação com a nova mão. 

 

11.16. O comando “NÃO CONTA” é dado quando: 

 

- O movimento é realizado com técnica de “empurrão” (“press”). 

- Há falta de fixação 

- Quando o braço livre ou qualquer outra parte do corpo toca a plataforma, 

pernas, braço engajado no levantamento do kettlebell (exceto no momento da 

troca de mãos). 

 

Competições por Time (prova de revezamento) 

 

11.17. O peso do(s) kettlebell(s), exercício, o fator de tempo e a quantidade de 

estágios são determinados pelos regulamentos sobre competições. 

11.18. A execução dos exercícios é regida pelas regras gerais. 

11.19. A execução dos exercícios em estágios começa com as categorias mais leves de 

peso. 

11.20. A ordem de condução da prova de revezamento: 

- Antes do início da prova de revezamento, os participantes são inscritos em 

comandos de representação, em estágios. Cinco segundos antes do início, a leitura 

do controle de tempo é feita: “5; 4; 3; 2; 1” e então o comando “COMECE” é dado 

aos participantes submetidos no primeiro estágio. 

 

- Quinze segundos antes de iniciar o estágio seguinte, o árbitro junto aos 

participantes posiciona os próximos esportistas. 

 

- Cinco segundos antes do término do estágio anterior, o controle de tempo é 

feito: “5; 4; 3; 2; 1.” 

 

- A transferência na prova de revezamento é feita ao comando “TROCA”. O 

participante que terminou um estágio deve colocar os kettlebells na plataforma. 
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- Ao participante do estágio anterior que fixou os kettlebells acima da cabeça 

depois do comando “TROCA” para o estágio seguinte, não se contabilizarão as 

repetições. 

 

- A contagem é conduzida pelo geral, com um resultado cumulativo. 

 

- O time vencedor é definido pela maior quantidade de repetições. Na igualdade 

da quantidade de levantamentos de dois ou mais times, a vantagem é recebida 

pelo time com menor peso corporal dos participantes. 

 

12. Controle antidoping 

 

O controle antidoping é parte da prova e pode ser realizada em qualquer prova. 

De acordo com as regras da World Anti-Doping Agency (WADA), o controle 

antidoping pode ser imposto a qualquer atleta tanto em período de competição 

quanto de treinamento. 

 

O controle antidoping é feito em locais previamente preparados, aptos a 

acomodar atletas, com um número adequado de banheiros para homens e 

mulheres, e que respeite os princípios pessoais de privacidade. 

 

O número de atletas a ser sujeitado ao controle antidoping é determinado pelo 

júri, que é obrigado a informar os atletas de forma oral ou através de formulário 

escrito. 

 

Atletas avisados devem se apresentar pessoalmente na área de coleta de amostras 

biológicas imediatamente depois da realização de seu exercício na competição. Se 

o atleta não se apresentar ou se recusar a ser testado, o resultado de seu teste 

será determinado como POSITIVO. 

 

A coleta amostral deve ser feita sempre acompanhando o atleta a um banheiro 

isolado, seguindo as diretrizes da WADA: 

  

- O atleta fornece uma amostra (sangue ou urina) em um receptáculo especial, 

transparente, na presença de um representante autorizado do controle 

antidoping. 

- O oficial de controle antidoping deve ser do mesmo sexo que o do atleta. 

- É dever no controle antidoping de se controlar o fluxo de urina da genitália do 

atleta para o receptáculo, o qual deve ser preenchido e assinado pelo agente e 

pelo atleta, para ser enviado a um laboratório. 
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Durante a coleta, representantes de time, treinadores e médicos podem estar 

presentes na área de coleta, mas não no banheiro privado onde ocorre a 

drenagem. Mídia não pode estar presente na área de controle de doping. 

 

O uso de substâncias proibidas pela WADA e a recusa em ser testado(a), de acordo 

com as provisões da federação, implica as possíveis sanções disciplinares na forma 

de pagamento em dinheiro e proibição da participação em competições por um 

período de tempo determinado (desqualificação), e possivelmente até pela vida 

toda. 

 

O Atleta sancionado é obrigado a pagar o que lhe for imposto, e a cobrir os custos 

do controle antidoping no evento se o resultado for positivo. As custas, em outros 

casos, correm por conta da WKSF. 

 

Depois do resultado final dos testes, a Federação tem o direito de reportar a 

violação do atleta às regras de antidoping para a mídia e para o público. 

 

 

13. Registro de recordes e de resultados máximos 

 

Os recordes e resultados máximos obtidos entre mulheres e homens jovens, 

mulheres e homens juniores, e mulheres e homens adultos, são registrados 

somente nas competições incluídas na programação oficial das ações esportivas da 

WKSF. 

 

Na estrutura do quadro de arbitragem não deve haver menos do que três árbitros 

de categoria internacional. 

 

O registro de recordes e de resultados máximos ocorre de acordo com as 

regulamentações sobre registro de recordes e de resultados máximos da WKSF. 

 

 


