
Regulament PRESCURTAT – SEMIPRO LIGA1MMA 

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 sau 2 lupte în aceeași etapă. 
9. Sportivii / Luptatorii cu vârsta sub 16 ani vor lupta in 3 repize x 1 minut si jumate, cu pauza de 

1 minut intre reprize
10. Cei cu varsta sub 18 ani vor lupta in 3 reprize x 2 minute, cu pauza de 1 minut intre reprize
11. Sportivii peste 18 ani vor lupta 3 reprize de 3 minute, cu pauză de 1 minut între reprize 

12. Echipamentul obligatoriu este: 

• Tibiere tip șosetă ( tibiere pentru MMA Amatori )
• Scoica
• Manusi – MMA AMATORI
• Casca de protecție ( la sportivii sub 14 ani)
• Proteza dentara 
• Bustiera ( la fete )

Este interzis:

• Lovitura sub centura
• Folosirea degetelor in orice mod, degetele întinse spre fața/ochii adversarului
• Lovitura de genuchi la cap, atat in pozitie din picioare cat si la sol
• Orice lovitura cu capul, cotul
• Orice lovitura in spatele capului, zona cervicala, coloanal vertebrala
• Lovituri în gât de orice fel și/sau apucarea de trahee
• Lovituri liniare spre genunchi
• Atacurile inghinale de orice fel
• Actiuni articulare pe degetele sau incheieturile adversarului ( wrist lock)
• Muscaturi sau trageri de par, nas, urechi
• Aruncarea sau presarea adversarului pe cap sau gat
• Slam-urile cu ridicarea adversarului deasupra taliei, inclusiv in situatia de a scapa de o 

finalizare
• Utilizarea degetelor pe gat/trahee sau tehnici de sugrumare
• Manipularea articulațiilor mici (degetele de la mâini sau de la picioare])

http://www.semipro.ro/documente/categoriiLiga1MMA.pdf


• Heel hook interior sau exterior(torsiune pe calcai), cu rotirea in jurul axei
• Introducerea intenționată a unui deget în orice orificiu sau în orice tăietură sau lacerație 
• Fracturarea intentionata de oase sau articulatii ( ex. Nu se acorda timp suficient adversarului 

pentru a renunta la lupta / tap out)
• Ruperea / zdrobirea bărbiei
• Ruperea gâtului / coloanei - Neck kranks
• Orice fel de strangulare care nu are inclusa si un brat (cap-brat)
• Ținerea sau apucarea gardului cu degetele de la mâini sau de la picioare
• Prinderea / agățatea intentionata a sortului, protecțiilor ( mănușilor, tibierlor, cochiliei ), a 

tricoului sau a materialelor aplicate de medici pentru stoparea erupțiilor cutanate
• Utilizarea unui limbaj abuziv în zona de luptă
• Nerespectarea flagrantă a instrucțiunilor arbitrului
• Comportament antisportiv care provoacă o rănire adversarului
• Atacarea adversarului după ce a sunat gongul la sfârșitul perioadei de luptă.
• Atacarea adversarului în timpul pauzei
• Atacarea unui adversar care se află în grija arbitrului
• Acoperirea pielii cu orice fel de substante ori folosirea tifonului sau orice fel de materiale de 

protectie fara autorizatia arbitrului


