
Regulament PRESCURTAT – SEMIPRO LIGA1KICKBOX 

1. Pot participa doar sportivii legitimați cu vârsta mai mare de 12 ani.
2. Pot participa doar sportivi legitimați cu cel puțin 1 an de antrenamente.
3. Pot participa doar sportivi legitimați care au experiență în competiții ( au participat la cel puțin 

5 competiții de amatori )
4. Pot participa doar sportivi care au vizita medicală valabilă, făcută la un Cabinet de Medicină 

Sportivă.
5. Categoriile de vârstă și greutate sunt conform REGULAMENTULUI SEMIPRO
6. Cântarul se face în ziua evenimentului
7. Toleranța la cântar este de maxim 490g.
8. Sportivii vor avea 1, 2 sau 3 lupte în aceeași etapă.  
9. Sportivii / Luptatorii cu vârsta sub 14 ani vor lupta in 3 repize x 1 minut si jumate, cu pauza de 

1 minut intre reprize
10. Sportivii cu vârsta sub 18 ani vor lupta 3 reprize de 2 minute, cu pauză de 1 minut între reprize
11. Sportivii peste 18 ani vor lupta 5 reprize de 2 minute, cu pauză de 1 minut între reprize 

12. Echipamentul obligatoriu este: 

• Tibiere tip șosetă 
• Scoica
• Manusi de box / kickbox ( 10 oz pentru cei peste 16 ani )
• Casca de protecție ( la sportivii sub 16 ani)
• Proteza dentara 
• Bustiera ( la fete )

Regulament:

• Sunt permise doar tehnici de lovire, cum ar fi pumnii, loviturile de picioare, inclusiv genunchii. 
Strângerea/clinciul este permis (doar 5 secunde)

• Pentru meciurile de 3 reprize, în caz de egalitate, se desfășoară o rundă de prelungire. Pentru 
meciurile de 5 reprize nu se adaugă reprize suplimentare.

Meciurile sunt punctate pe baza a patru criterii:

(1) Numărul de numărători ale luptătorului, La 3 numărători într-o repriză se termină meciul 
prin TKO
(2) Prezența sau absența daunei adversarului
(3) Numărul de lovituri curate, cu lovituri care sunt aruncate cu intenția de încheiere a luptei 
care au un punctaj mai mare decât cele aruncate cu intenția de a acumula puncte
(4) Agresivitatea

http://www.semipro.ro/documente/categoriiLiga1kickbox.pdf


Este interzis:

• Lovituri la gat, rinichi, spate, spatele capului, ceafă
• Secerările, aruncarea, loviturile cu capul și loviturile cu cotul sunt interzise. 
• Scuipatul, mușcătura, loviturile inghinale, loviturile în ceafă, loviturile în coloană, lovitura după

încheierea rundei sau când arbitrul a cerut pauză, lovirea în timp ce adversarul este doborât și 
ținerea excesivă sunt considerate fault.

• Prinderea piciorul adversarului, pentru orice motiv, chiar si pentru o durata scurta, si 
continuarea cu orice tehnica in timpul prizei.

• Lovituri de picior frontale sau laterale asupra tibiei
• Loviturile directe asupra genunchiului
• Sa se efectueze mai mult de un atac cu genunchiul in timp ce se tine priza asupra gatului 

sau umerilor adversarului.
• Sa se efectueze lovituri de picior prin rostogolire.
• Prinderea piciorului adversarului, răsucirea și împingerea acestuia
• Rasucirea, ridicarea sau intoarcerea adversarului dintr-o parte in alta.
• Sa se intoarca spatele adversarului, fuga, caderea la podea fara motiv, tehnici oarbe, aruncarea si

coborarea sub nivelul mijlocului adversarului.
• Sa se atace adversarul care este in cădere sau când acesta este la podea; (chiar și când aceasta 

are o mana sau un genunchi care atinge podeaua).
• Sa se continue lupta dupa comanda „STOP” sau „BREAK” dată de arbitru
• Continuarea luptei după sunetul gongului la sfarsitul rundei dupa a fost dat semnalul
• Sa se utilizeze ulei pe fata sau pe corp (vaselina este permisa doar pe față și nu în excess).
• Incalcarea regulilor poate, in functie de gravitatea lor, sa conduca la avertismente, minus puncte

sau ciar descalificare.


