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1.1. As Regras de Ranking mundial (doravante referidas como "Regras") do 

World Capoeira Federation (doravante denominada "WCF") 
regulamentam o sistema ranking mundial e definem as normas 
internacionais de posições na Capoeira. 

1.2. O objetivo das Regras é estabelecer uma metodologia de posições 
baseada em pontos obtidos pelos capoeiristas em competições 
internacionais, e assim incentivar suas conquistas. 

1.3. As Regras deve ser implementado em todas as competições autorizadas 
e reconhecidas pela WCF, quando organizadas de acordo com as Regras 
de Competições do WCF e sob a supervisão de um organismo 
competente da WCF. 

1.4. Exceto em casos exepcionais, estas regras são válidas tanto para homens 
como para mulheres. As referências ao gênero masculino nestas Regras 
são apenas para efeito de simplificação, e devem ser aplicadas tanto para 
as categorias masculino como feminino.  

1.5. Por serem as línguas oficiais do WCF, estas Regras são publicadas em 
Inglês e Português. Se houver alguma discrepância na redação, o texto 
em inglês deverá prevalecer. 

 
 

 
2.1. O atleta que participar de uma competição autorizada e reconhecida 

pela WCF, e de acordo com sua respectiva categoria e peso poderá obter 
e acumular pontos somente nas categorias individuais. 

2.2. Os pontos obtidos pelo atleta definem seu posicionamento no Ranking 
mundial. Se dois ou mais atletas obtiverem pontuação igual dentro da 
mesma categoria, isto será considerado um empate no Ranking e eles 
dividirão o referido lugar na classificação. 

2.3. Se dois ou mais atletas conquistarem as mesmas posições em uma 
competição (por exemplo: dez atletas dividem do 11º ao 20º lugares), a 
pontuação superior da referida posição deverá ser atribuída a cada 
atleta. 

2.4. A adição da nova pontuação entrará em vigor após o término do evento, 
no primeiro dia do mês seguinte (por exemplo: se a competição terminar 
no dia 12 de maio, a adição da pontuação obtida entrará em vigor a 
partir do dia 1º de junho). A data do encerrramento do evento é 
considerada o último dia do mesmo. 

Regra 1. DIRETRIZES GERAIS 

Regra 2.  RANKING MUNDIAL 
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2.5. O WCF atualizará e publicará regularmente a lista de Ranking mundial 
em seu site oficial. 

 
 

 
3.1. O atleta que participar das competições licenciadas e reconhecidas do 

WCF em categorias individuais obterá pontuação através de um processo 
cumulativo. 

3.2. A luta vencida por um “bye” (“bye” significa que nenhum adversário foi 
escolhido no sorteio na primeira rodada) não receberá a pontuação 
concedida como no caso das vitórias. 

3.3. O atleta receberá a pontuação de uma vitória se seu oponente for 
desqualificado ou se um oponente for designado, mas a luta não 
acontecer ou não chegar ao seu final. 

3.4. Todos os atletas participantes das competições autorizadas pela WCF 
receberão pontuação pela participação. 

3.5. Para receber a pontuação mínimo de um evento, o atleta deverá 
participar e completar pelo menos uma luta na competição (uma rodada 
em competições online). 

3.6. A Lista de Ranking consistirá em pontos da seguinte forma: 
 

Name of the Licensed 
WCF event 

Classe 
do 

evento 

1º 
lugar 

2º 
lugar 

3º 
lugar 

4º 
lugar 

5º/6º 
lugares 

7º/8º 
lugares 

9º/10º 
lugares 

11º-16º 
lugares 

17º-32º 
lugares 

outros 
lugares 

Para  
cada 

vitória 

Partici-
pação 

Campeonato Mundial de 
Seniors I 100 80 70 60 40 30 25 20 15 6 15 20 

Campeonato Mundial de 
Juniores II 70 60 50 50 30 25 20 15 10 5 10 15 

Campeonato 
Continental de Seniors II 70 60 50 50 30 25 20 15 10 5 10 15 

Eventos multiesportivos II 70 60 50 50 30 25 20 15 10 5 10 15 

Campeonatos 
continentais menores  

de 18 anos 
III 60 50 40 40 20 15 10 8 6 4 8 10 

Competições on-line 
com o nome mundo e 

continente 
III 60 50 40 40 20 15 10 8 6 4 8 10 

Premier Tournaments III 60 50 40 40 20 15 10 8 6 4 8 10 

International  
Tournaments IV 40 35 30 30 15 10 8 6 5 3 6 8 

Outras Competições 
Online V 35 30 25 25 15 8 7 5 4 2 5 7 

 

Regra 3.  MÉTODOLOGIA DE CÁLCULO 
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3.7. A fórmula final para os cálculos será a seguinte: 
Pontuação para a posição obtida + número de lutas ganhas + 
pontuação pela participação 
Por exemplo: Para o 1º lugar no campeonato mundial (senior) que tenha 
vencido 5 lutas:                                   

   100 + 75 (5x15) + 20 = 195 
 

3.8. Caso aconteçam décimos e centésimos no método de cálculo, que é 
dedutivo, eles serão arredondados para o número inteiro seguinte. 

 

 

 
4.1. No caso de um atleta mudar de categoria de idade, peso ou de país que 

representa, os pontos antes obtidos serão transferidos com ele. A WCF 
publicará a pontuação do atleta na categoria que participou na última 
competição. 

4.2. Se duas categorias de peso forem unidas em uma única categoria, os 
atletas de cada categoria de peso serão mostrados em suas posições 
correspondentes. 

 
 

 
5.1. A pontuação obtida só será válida por período de 4 (quatro) anos 

completos e será revista anualmente. Este processo é contínuo; isto 
significa que a nova pontuação recebida pelo atleta será incluída ao seu 
ciclo de quatro anos.  

5.2. Os atletas que não participarem de nenhum evento da WCF por um 
período de 4 (quatro) anos consecutivos serão removidos da lista de 
Ranking da WCF. Dentro do período de quatro anos, serão reduzidos 
25% dos pontos do total após o término de cada ano. A redução será 
feita no ano seguinte, no final do mês correspondente ao que pontuação 
foi obtida e os pontos restantes serão válidados e contados para a 
Ranking a partir do primeiro dia do mês seguinte (Por exemplo: se a 
competição terminou no 12 de maio de 2018, a redução de 25% será 
feita em 31 de maio de 2019. O total de pontos obtidos na competição 
em 12 de maio de 2018, expirará em 31 de maio de 2022) 

5.3. Se não houver nenhum campeonato mundial ou continental durante um 
ano, nenhuma redução de pontuação será aplicado no ano seguinte. 

Regra 4.  MUDANÇA DE CATEGORIA 

Regra 5.  VALIDAÇÃO DOS PONTOS 
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Neste caso, a redução dos primeiros pontos deverá começar a partir do 
ano em que o campeonato mundial ou continental for realizado. 

5.4. O processo de redução dos primeiros pontos começou a partir de 1º 
de novembro de 2019. 

 
 

 
6.1. Este regulamento entra em vigor no dia 1 de novembro de 2018. 
6.2. Todas as pontuações dos atletas obtidos antes de 1 de novembro de 

2018 devem ser somadas. 
6.3. Estas Regras podem ser modificadas com a aprovação do Conselho de 

Administração da WCF. 
 

Aprovado pelo Conselho de Administração 
30.05.2020 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 


