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Circular n.º 

08/2019 

Lista de Distribuição: Órgãos Sociais X 
   

 Associações X 
   

 DTRs X 
   

 Clubes X 
   

 Treinadores X 
   

 Árbitros X 
   

 Técnicos de Sistemas de Competição X 
       

Data: 2019/02/04  Outros X 
       

Assunto: EQUIPAMENTO DESPORTIVO NAS COMPETIÇÕES DOS QUADROS COMPETITIVOS NACIONAIS E 

REGIONAIS  
 

Exmos. Senhores, 

 

Considerando que, como é do V. conhecimento, existiu, no passado, nas Lutas Amadoras, uma dificuldade de atletas e 

de clubes obterem o equipamento oficial de competição (fato de combate e botas de luta); 

 

Considerando que, sensível à situação acima mencionada e aos objetivos de desenvolvimento da modalidade 

relativamente ao espaço temporal em questão, a FPLA aprovou em 2017 um equipamento de competição transitório, 

que incluía calção e t-shirt de licra e ainda sapatilhas de ginástica;  

 

Considerando que, como é do V. conhecimento, que a utilização do equipamento desportivo correto prende-se não só 

com aspetos estéticos e de identidade da modalidade, mas também de performance e de segurança; 

 

Considerando que quando apresentamos a modalidade ao público através das nossas competições, quer 

presencialmente, quer via plataformas televisivas ou online, devemos passar uma imagem de um desporto organizado, 

metódico e com regras definidas e não de uma anarquia estética, onde não está definido sequer o equipamento 

desportivo oficial de competição; 

 

Considerando o objetivo permanente de dignificar e prestigiar os participantes, as entidades que representam, a FPLA, a 

modalidade e o desporto nacional; 

 

Considerando que há, neste momento, um acesso facilitado aos diferentes itens do equipamento quer em lojas físicas 

como virtuais, a um custo acessível; 

 

Somos a determinar que a partir de 24 de março de 2019, data do Campeonato Individual de Luta Greco-Romana e Luta 

Feminina, o uso de botas de Luta será obrigatório para todos os lutadores em competição, dos escalões de Cadetes, 

Juniores e Seniores Masculinos e Cadetes e Absolutos Femininos (o atleta que não apresente o equipamento correto no 

tapete, não será autorizado a competir). 
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Nos escalões de Benjamins, Infantis e Iniciados, e considerando o facto destes lutadores estarem numa fase de 

crescimento acelerada, continuará, na época de 2019, a ser autorizado o uso de sapatilhas de ginástica em alternativa 

às botas de Luta. 

 

Este regime de exceção para estes escalões etários mais jovens, não deverá inibir o esforço de todos os agentes e 

entidades da modalidade no objetivo final do uso do equipamento correto em competição estar uniformizado para 

todos, no espaço de tempo mais breve possível. 

 

 

Certos da V. compreensão e colaboração, apresentamos os melhores cumprimentos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Luís Fontes  

Director Técnico Nacional 

 


