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1. Introdução 
 

 
O que é LED Saber Combat? 
“LED Saber Combat” é um novo desporto de combate, onde na Aquila 1 adaptamos várias 
técnicas de artes marciais para combates com LED Saber. 
Apesar de ser baseado noutras artes marciais que envolvam o uso de espada, as técnicas e 
estratégias são adaptadas para puderem ser funcionais em combate com LED Saber, a fim 
de gerar uma experiência totalmente única e inovadora. 
 
Enquanto o termo “LED Saber” é usado para evitar qualquer inconveniência legais em 
relação a “Star Wars” 2 e “Lightsaber” 3, deve ficar claro a distinção do nosso desporto de 
quaisquer relações com “Star Wars” 2. 
 
Graduações 
Na Aquila1 existem cerca de 10 níveis de graduação. Sendo que todos os participantes 
iniciam no nível 0, podendo de tempo a tempo efetuar um exame ou graduação, estas que 
podem ter várias etapas, até chegarem ao nível 10. 
 
 
Objetivo 
O objetivo da Aquila1 é desenvolver e fornecer uma experiência única destinado a adultos e 
crianças, meninos e meninas, ensinando várias disciplinas e desenvolver a tanto o corpo 
como a mente, através de exercícios físicos, combates e jogos.  
 
Um combate de LED Saber Combate tem como objetivo efetuar um golpe no oponente com 
a parte iluminada do sabre, em praticamente qualquer parte do corpo e, assim, marcar 
pontos. O combate não é interrompido ao final de cada golpe, sendo que o combate é 
contínuo até ao final do tempo de combate. 
 
A Aquila1 foi criada com o foco em várias artes marciais de tal forma que acabamos por 
juntar tudo numa única arte marcial. 
 
“LED Saber Combat” oferece uma oportunidade única relativamente ao equilíbrio entre o 
Combat Sports e o Performance Art, unindo-os com uma base nas Artes Marciais 
Tradicionais. 
 
Ao instruir uma nova audiência aos métodos de treino de armas, pretendemos melhorar a 
vida das pessoas com exercícios rigorosos, meditação, atenção e senso de comunidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Aquila – Saber Combat. 
2 Star Wars is a registered trademark of Lucasfilm. 
3 Lightsaber is a registered trademark of Lucasfilm.  

 



 

2. Arena de combate / terreno  
 
Arena deverá ter um formato octogonal ou circular, durante treinos poderá ser utilizado um 
formato retangular. 
 
Os combatentes iniciam o combate com uma distância máxima de 3 passos do limite da 
arena. 
 
Tanto o árbitro principal como os secundários podem entrar e sair da arena.  
 
Marcas da arena: 

● Centro 
● Área inicial dos participantes 

 
Dimensões da arena: 

● Pequeno para crianças e iniciados – 5-7 metros de diâmetro 
● Normal – 8-10 metros de diâmetro 
● Grande para equipas – 10-12 metros de diâmetro (equipas de 5 pessoas) 

 
 

3. Equipamento 
 
3.1. LED Saber 
 
O LED Saber é composto por um tubo de policarbonato e um hilt (uma pega) de alumínio, o 
tubo de policarbonato ou lâminas (blades) é iluminado por um emissor de luz interno. 
 
Termos do LED Saber: 
● Saber/Sabre - Refere-se a qualquer classe de LED saber/sabre. 
● Cabo - Cada parte de um sabre que não é a lâmina é considerada o cabo, contém toda a 
parte eletrônica do sabre. 
● Blade/Lâmina - A parte da arma que pode marcar pontos e defender-se de ataques. 
● Emissor - A parte do cabo que alberga o LED principal e fixa a lâmina. 
● Guarda (componente) - Alguns cabos que podem ser compostos por emissores laterais e 
lâminas laterais. Inclui crossguards. 
● Ignition - O interruptor on / off. 
● Pommel - O final do sabre, pode ser utilizado um Coupler para juntar outro saber e fazer 
um sabre Double-ended. 
● Coupler – Peça cuja função é juntar dois sabres num só. 
● Tsuba - Um protetor em forma de disco. 
 
 
Requisitos mínimos para qualquer LED Saber: 
● Todas as lâminas devem ser construídas em policarbonato 
● Largura máxima / diâmetro do emissor é de 5 cm 
● Espessura da parede das lâminas é de 1,5 mm a 2 mm - Classe média ou classe pesada 
● Largura máxima de Tsubas é de 8 cm 
● lâminas de ponta tipo “bullet” são proibidas 
● Bordas afiadas e protrusões perigosas são proibidas 

 



 

● Os sabres devem ter luz e devem estar iluminados durante os combates 
● O som é opcional 
 
 
Classes de LED Saber 
 
Standard:  
● O tamanho máximo do hilt é 40 cm 
● Comprimentos da lâmina: de 61cm a 92cm 
● O comprimento total máximo da arma é de 125 cm 
 
Crossguards:  
● O tamanho máximo do hilt é 40 cm 
● O comprimento total máximo da arma é de 125 cm 
● Largura máxima das lâminas laterais é de 25 cm 
 
Double Ended:  
● O tamanho máximo do hilt é 100 cm 
● O comprimento total máximo da arma é de 215 cm 
 
Pike:  
● O tamanho máximo do hilt é 100 cm 
● O comprimento total máximo da arma é de 215 cm 
 
 

3.2.  Uniforme 
 
Com o objetivo de criar uma base, relativamente ao equipamento, para todos os 
participantes foi criado um modelo base de equipamento que poderá ser utilizado nos 
treinos e nos torneios, servindo como base para todos os participantes. 
 
O equipamento oficial da Aquila – Saber Combat é: 
- Gi preto com o logo da Aquila, idêntico a Judo ou Karaté, com ou sem mangas. 
- Calça preta de treino idêntico a Judo ou Karaté. 
- Cinto azul escuro idêntico a Judo, Karaté ou Taekwondo. 
- Ténis desportivos. 
 
Equipamento personalizado poderá ser aceite nos treinos e torneios se previamente 
aprovados pela direção. 
Para iniciados apenas é requisitado roupa confortável de treino e uns ténis desportivos. 
 

3.3. Proteções 
 
Para iniciados (nível 0) não será necessário a aquisição de qualquer um destes 
equipamentos, sendo apenas necessário equipamento de proteção a partir de nível 1.  
 

3.3.1 Proteções para treino: 
- Proteção de Cabeça (máscara simples) 
- Proteção de Mãos (proteção de braços não é obrigatório, mas aconselhada) 

 



 

- Proteção de Peito/Ombros 
 

3.3.2 Proteção para combate: 
- Proteção de Cabeça (máscara simples) 
- Proteção de Mãos  
- Proteção de Peito/Ombros 
- Proteção de braços e cotovelos 
- Cup para homem e Box para mulher 
- Proteção de Pernas (proteção de coxas não é obrigatório, mas aconselhada) 
 

3.3.3. Proteções aceites e aconselhadas 
 
Proteção de Cabeça 

● Máscara de esgrima com no mínimos 350N 
● Não pode conter espaços, furos ou fendas maiores que 2 cm, com exceção da parte 

de trás da cabeça e pescoço. 
● Máscaras de plástico para esgrima e Máscaras de airsoft são proibidas. 
● Proteção de pescoço é obrigatória para torneios. 
● Cobertura da máscara obrigatória em torneios. 

 
Proteção de Mãos 

● Luvas de Lacrosse, hockey, kendo, ou de HEMA são obrigatórias para torneio e 
treinos a partir de nível 0. 

● Deve ter um total 360 graus de proteção em torno do pulso. 
● Os punhos devem estar fechados. 
● Luvas de mota, luvas de trabalho, luvas de esgrima, luvas de Rapier ou similares 

não são aceitáveis, apenas poderão ser utilizadas em treino. 
 
Proteção de Braços e Cotovelo 

● Proteções de HEMA, Lacrosse ou hockey. 
 
Proteção de Ombros 

● Proteções de HEMA, Lacrosse ou hockey. 
 
Proteção do Peito  

● Proteções de HEMA, Lacrosse, hockey, taekwondo ou Kendo. 
 
Cup/Box 

● Obrigatório para torneios e altamente aconselhável em treinos. 
 
Proteção de Pernas 

● Proteções de HEMA ou Hockey que protejam tanto o joelho como as pernas 360º 
 
Proteção de Coxas 

● Não é obrigatório 
● Calças almofadadas, calças de hockey, calças HEMA 

 
 
 

 



 

4. Regras de combate 
 

4.1. Modos de Combate 
 
Com o objetivo de ter um combate mais dinâmico e cativante, o modo de combate oficial da 
Aquila – Saber Combat é o combate contínuo, ou seja, este não para mesmo que tenha 
existido um contacto, o combate apenas para quando o relógio chegar a 0, não existe limite 
de pontos ou máximo de pontuação (esta regra pode ser alterada dependendo do combate, 
torneio ou evento). Esta forma de combate será utilizada em todos os torneios individuais e 
de equipas. 
 
O modo de combate War é um combate de equipas, denominadas de facções, onde todos 
os participantes se defrontam ao mesmo tempo, neste modo os participantes são 
eliminados caso sofram um golpe. 
 
Os torneios deverão ser divididos, caso possível, em escalões de acordo com o nível de 
graduação dos participantes. 
 

4.1.1. Normal 
 
Neste modo todos os combatentes participam individualmente em combates 1v1.  
Os pontos serão marcados em caso de pelo menos 2 dos 3 árbitros marcarem ponto, o 
árbitro diretor deverá, em voz alta, dizer quem marcou o ponto (Vermelho ou Azul), sem 
interromper o combate. 
 
Em caso de empate por pontos, o vencedor é aquele com menos faltas assinaladas. 
Em caso de empate total, haverá uma ronda extra, sem limite de tempo onde o vencedor é 
aquele marcar dois pontos. 
 
Sem Rondas 

● O combate tem uma duração de 3 minutos e as meias-finais e finais têm uma 
duração de 5 minutos (Os tempos poderão ser alterados conforme o torneio). 

● Assim que o combate começa este não é interrompido em caso de ponto, apenas 
poderá ser interrompido pelo árbitro diretor ou no final do mesmo. 

● O árbitro diretor pode interromper o combate com um “Break”, “Ring out” ou em 
caso de “Time-Out”. 

o Break 
▪ Questão de segurança (por exemplo, falha do equipamento, força 

excessiva, calibração do lutador), golpe inválido ou perigoso, para 
marcação de faltas, perigo para os participantes ou público, caso haja um 
desarmamento. 

▪ O relógio pára e apenas recomeça quando for data ordem do combate 
recomeçar. 

o Ring Out 
▪ O participante saiu fora da área de combate. 

o Time-Out 
▪ Terminou o tempo do combate. 

 
  

 



 

Com Rondas 
Cada combate é composto por 3 rondas, a final é composta por 5 rondas. 
Cada ronda tem uma duração de 1 a 2 minutos (Os tempos poderão ser alterados conforme 
o torneio). 
Deverá existir um tempo de pausa entre cada ronda com uma duração de 30 segundos a 1 
minuto. 
Assim que o combate começa este não é interrompido em caso de ponto, apenas poderá 
ser interrompido pelo árbitro diretor ou no final do mesmo. 
O árbitro diretor pode interromper o combate com um “Break”, “Ring out” ou em caso de 
“Time-Out”. 
 

4.1.2. Equipas 
 
Neste modo os combatentes participam em equipas, mas todos os combates são 
individuais, 1v1, sendo que a pontuação é por equipa. 
 
As equipas são formadas por 3 ou 5 participantes (poderá ser alterado consoante o torneio), 
todas as equipas começam com 0 pontos, sendo que a equipa vencedora será aquela com 
mais pontos no final dos cinco combates.  
Um combate de equipas é definido por 5 rondas, onde cada membro da equipa irá combater 
apenas uma só vez. 
 
Em caso de empate por pontos, a equipa vencedora é aquela com menos faltas 
assinaladas. 
Em caso de empate total, haverá uma ronda extra, com duração de 3 minutos, onde cada 
equipa irá escolher um dos membros para participar. 
 
Os pontos serão marcados em caso de pelo menos 2 dos 3 árbitros marcarem ponto, o 
árbitro diretor deverá, em voz alta, dizer quem marcou o ponto (Vermelho ou Azul), sem 
interromper o combate. 
 

● O combate tem uma duração de 3 minutos e as meias-finais e finais têm uma 
duração de 5 minutos (Os tempos poderão ser alterados conforme o torneio). 

● Assim que o combate começa este não é interrompido em caso de ponto, apenas 
poderá ser interrompido pelo árbitro diretor ou no final do mesmo. 

● O árbitro diretor pode interromper o combate com um “Break”, “Ring out” ou em 
caso de “Time-Out”. 

o Break 
▪ Questão de segurança (por exemplo, falha do equipamento, força 

excessiva, calibração do lutador), golpe inválido ou perigoso, para 
marcação de faltas, perigo para os participantes ou publico, caso haja um 
desarmamento. 

▪ O relógio para e apenas recomeça quando for data ordem do combate 
recomeçar. 

o Ring Out 
▪ O participante saiu fora da área de combate. 

o Time-Out 
▪ Terminou o tempo do combate. 

 

 

 



 

4.1.3. War 
 
Neste modo os combatentes participam em equipas, onde todos os participantes se 
defrontam ao mesmo tempo, sendo que a pontuação de cada equipa equivale ao número 
de combatentes da equipa adversária derrotados, ou seja, cada equipa terá um total de 
“pontos de vida” que é equivalente ao número de membro da equipa. 
 
As equipas são formadas a partir de participantes 3 podendo chegar a um total de 10 
participantes (poderá ser alterado consoante o torneio), todas as equipas começam com x 
pontos de vida, sendo x igual ao número de participantes. A equipa vencedora será aquela 
com mais pontos no final do combate. 
 
As equipas deverão ter igual número de membros. 
 
Para eliminar um oponente apenas será necessário um toque válido com o sabre. Caso o 
participante tenha sido tocado, este, deverá elevar o braço (assinalando que foi eliminado) e 
sair da arena de combate. 
 
Em caso de empate por pontos, a equipa vencedora é aquela com menos faltas 
assinaladas. 
Em caso de empate total, haverá um combate extra, 1v1, com duração de 3 minutos, onde 
cada equipa irá escolher um dos membros para participar, aqui as regras do Modo Normal 
são aplicadas. 
 
Os pontos serão marcados em caso de pelo menos 1 árbitros assinalar ponto, o árbitro 
diretor deverá, em voz alta, dizer quem marcou o ponto (Vermelho ou Azul), sem 
interromper o combate. 
 

● O combate tem uma duração de 15 (Os tempos poderão ser alterados conforme o 
torneio). 

● Assim que o combate começa este não é interrompido em caso de ponto, apenas 
poderá ser interrompido pelo árbitro diretor ou no final do mesmo. 

● O árbitro diretor pode interromper o combate com um “Break”, “Ring out” ou em 
caso de “Time-Out”. 

o Break 
▪ Questão de segurança (por exemplo, falha do equipamento, força 

excessiva, calibração do lutador), golpe inválido ou perigoso, para 
marcação de faltas, perigo para os participantes ou público, caso haja um 
desarmamento. 

▪ O relógio pára e apenas recomeça quando for data ordem do combate 
recomeçar. 

o Ring Out 
▪ O participante saiu fora da área de combate. 

o Time-Out 
▪ Terminou o tempo do combate. 

 
 
 
 
 

 



 

4.2. Marcar pontos 
 
Para um participante marcar ponto, este tem de efetuar um golpe correto e bem executado, 
a postura do corpo e a pega do sabre tem que ser correta, e ainda, o golpe terá de cumprir 
todos os requisitos seguintes: 
 
1. O golpe terá que chegar antes do ataque do adversário. 
2. Finalizar o golpe, o sabre não pode ficar preso no oponente, e sem receber um After 
Strike, ou conseguir impedir que o oponente realize um After Strike. 
3. Vender o ponto, mostrar intenção de ataque, o participante tem de mostrar a intenção de 
efetuar o movimento, depois de efetuar o golpe sair do alcance do oponente ou impedir o 
golpe do oponente, continuando a mostrar controlo do ataque e do combate, mostrando 
uma boa postura na saída do golpe. 
 
Double: Este golpe ocorre quando os dois combatentes executam o ataque ao mesmo 
tempo, neste caso o ponto é anulado. 
 
After Strike: Este golpe ocorre, depois de ter sofrido um golpe do adversário, conseguir 
concretizar um golpe secundário, se for bem feito anula o golpe do adversário e recebe 
ponto (rouba o ponto). 
 
Clean Strike: Este golpe ocorre quando o ataque é executado sem que o oponente consiga 
efetuar um golpe de resposta (After Strike). 
 
Interception: Este golpe ocorre quando o ataque chega durante o ataque do oponente e 
apenas é considerado ponto caso o oponente não consiga terminar o seu golpe. 
 
Para ser ponto os ataques não podem ficar “presos” no corpo do oponente, isto pode ser 
conseguido retraindo a arma na conclusão do ataque, ou relaxando o pulso e o cotovelo de 
tal forma que o ataque seja concluído. Caso não seja executado a conclusão do ataque não 
será marcado ponto, e é apenas considerado "pressionar" ou fazer “pressão” sobre o 
adversário. 
 
Cross Guards 
Os emissores laterais não podem ser usados para marcar pontos, no entanto, são 
considerados lâminas ou “baldes”, e, portanto, não podem ser deixados em contato 
prolongado com o participante. Contatos breves e acidentais são aceites. 
 
É responsabilidade do participante executar um golpe com agilidade, força, velocidade e 
clareza suficientes para que os árbitros vejam e/ou ouçam o golpe, de forma a não terem 
qualquer dúvida na marcação de pontos.  
 

  

 



 

4.2.1. Zonas válidas 
 
Cabeça 
Definida pelos limites da máscara de esgrima, inclui a parte de trás da cabeça e pescoço 
(apenas caso os dois participantes utilizem capa da máscara e proteção de pescoço). 
 
Membros (braços e pernas) 
Definida pelas pernas, a partir da anca até aos pés, e braços, a partir dos ombros (inclusive) 
até às mãos. 
 
Torso 
Qualquer lugar que não tenha sido definido anteriormente é considerado o torso, ou seja 
peito e costas. 
 

4.2.2. Zonas e Golpes inválidos 
 
Golpes aos dedos das mãos são inválidos, apenas a parte de trás da mão é zona válida. 
Pés e toda a zona do calçado é inválida. 
 
Virilha, qualquer golpe na zona da virilha é inválido e é marcada uma falta. 
 
Estocadas ou trusts são invalidadas, estes golpes apenas são permitidos caso os 
participantes utilizem proteção de pescoço (em Torneios é obrigatório). 
 
Todos os golpes no hilt ou cabo do sabre são inválidos e não será marcado ponto. 
 
Golpes utilizando o “pommel” do sabre são inválidos e será marcada uma falta. 
 
Ataques desarmados são inválido e será marcada uma falta. 
 

4.2.3. Desarme 
 
Em caso de desarme por ataque/técnica ou por auto desarme, o atacante terá oportunidade 
de marcar ponto enquanto que o sabre não tocar no chão ou o árbitro diretor não 
interromper o combate com um “Break”. 
Posteriormente o participante desarmado deverá recolher o sabre e voltar a posição de 
início de combate, para recomeçar o combate. 
 
Em caso de desarme por falta, o combate é interrompido por “Break” sem possibilidade de 
marcar ponto.  
 

4.3. Como ganhar 
 
Assim que o tempo de combate termina, o árbitro de mesa deverá indicar quem foi o 
participante com mais pontos através de uma bandeira da cor do participante, o árbitro 
chefe deverá então declarar a cor do vencedor do combate.  
 
Em caso de empate o participante com menos faltas é declarado vencedor. 
 

 



 

Em caso de empate total deverá existir uma ronda extra ou Sudden Death, onde o primeiro 
participante a marcar 2* pontos é declarado vencedor. (* a quantidade de pontos no Sudden 
Death pode ser alterada dependendo do evento) 
 
Os árbitros não deverão declarar o total de pontos durante o anúncio do vencedor, qualquer 
participante no final do combate poderá consultar o total de pontos no final do combate, esta 
regra não terá efeito caso a pontuação esteja a ser exibida para o público. 
 
Os participantes no final do combate deverão executar a despedida e sair da arena de 
combate, conforme descrito no capítulo Honda e Conduta. 
 

4.4. Faltas 
 
Todas e quaisquer faltas deverão ser assinaladas pelos árbitros parando o combate, 
qualquer árbitro pode parar o combate para marcação de falta, sendo por norma 
assinaladas pelo árbitro diretor. 
 
Faltas simples são aquelas que acontecem no decorrer do combate não sendo estas 
propositadas, ao final de duas faltas normais deverá ser marcado ponto. 
 
Faltas propositadas e/ou perigosas poderão valer ponto de imediato, caso sejam faltas 
graves estas poderão justificar a desqualificação do participante do combate ou até mesmo 
de todo o torneio. 
 

4.4.1. Faltas Simples 
 
Self-contact ou auto contato 
 
O toque acidental e curto com o próprio sabre por si só não concede faltas nem pontos ao 
adversário, no entanto o contacto prolongado com o sabre ou propositado irá resultar na 
marcação de uma falta, onde ao final de duas faltas será marcado ponto para o adversário. 
 
Exemplos: 

- Descansar a lâmina no ombro ou qualquer outra parte do corpo. 
- Golpes segurando a lâmina do próprio sabre 
- Agarrar o sabre do oponente 

 
No caso em que a lâmina de um participante faz ricochete contra o mesmo através das 
ações de seu oponente não será considerada falta. 
 
Sair da arena de combate ou Ring Out 
 
Será marca falta simples sempre que um participante sair completamente da arena de 
combate, colocar o pé completamente fora da arena, denominado como Ring Out. 
 
Não será marcada falta caso o participante apenas pisar a linha de marcação da arena. 
 
Perder tempo 
 
Será marca falta simples caso, ao final de um primeiro aviso por parte do árbitro, seja 

 



 

evidente a tentativa de perda de tempo, através de movimentos para evitar o confronto 
(fugir do adversário sem tentativa de ataque) ou através de movimentos que impeçam a 
movimentação do adversário. 
 
Empurrar 
 
Será marca falta simples caso seja evidente a intenção de empurrar o adversário. 
No caso de choque com o adversário depois de ter efetuado um ataque não deverá ser 
marcada qualquer falta. 
 
No caso de existir um choque com o adversário e este tenha elevado os braços/mãos ao 
nível da cara para chocar com a cara (murro) do adversário deverá ser também marcada 
falta simples. Poderá ser marcada falta grave caso seja notório o uso de violência 
excessiva.  
 
Combate descoordenado 
 
Deverá ser dado um primeiro aviso antes da marcação deste tipo de falta. 
Será marca falta simples caso seja evidente que o combate se está a desenvolver numa 
troca de golpes desajeitados, sem tentativa de marcação de ponto, esta falta poderá ser 
marcada aos dois participantes. 
 
Golpes com uso excessivo de força 
 
Deverá ser dado um primeiro aviso antes da marcação deste tipo de falta. 
Será marca falta simples caso seja evidente os golpes usados usam força excessiva, caso 
seja notório o uso de força excessiva propositado com intenção de magoar ou incapacitar o 
adversário deverá ser marcada uma falta grave. 
 
Golpes na virilha 
 
Será marca falta simples caso haja qualquer tipo de golpe na virilha, caso seja notório que o 
golpe é propositado com intenção de magoar ou incapacitar o adversário deverá ser 
marcada uma falta grave. 
 
Golpes nos pés 
 
Deverá ser dado um primeiro aviso antes da marcação deste tipo de falta. 
Será marca falta simples caso haja qualquer tipo de golpe nos pés, caso seja notório que o 
golpe é propositado com intenção de magoar ou incapacitar o adversário deverá ser 
marcada uma falta grave. 
 
 
Agarrar ou pegas 
 
Será marca falta simples caso haja qualquer pega ou forma de agarrar o oponente, caso 
seja notório que o golpe é propositado com intenção de magoar ou incapacitar o adversário 
deverá ser marcada uma falta grave. 
 
 
 

 



 

Perder tempo 
 
Deverá ser dado um primeiro aviso antes da marcação deste tipo de falta. 
Será marca falta simples caso seja notório a tentativa de perda de tempo, a inatividade ou 
tentativa de fugas por parte do participante, sem que haja qualquer tentativa de iniciativa. 
 
Outros golpes sem o uso do sabre 
 
Qualquer tentativa de golpe com qualquer parte do corpo ou equipamento sem ser o sabre 
será marcada falta simples, caso seja notório que o golpe é propositado com intenção de 
magoar ou incapacitar o adversário deverá ser marcada uma falta grave. 
 

4.4.2. Faltas Graves 
 
As faltas graves envolvem normalmente uma falta simples agravada, violação de regras de 
segurança, má conduta e desrespeito. Todas as faltas graves concedem um ponto ao 
adversário, em caso de ser uma falta grave onde seja notório que é propositado e de tal 
forma grave poderá justificar a expulsão do participante do evento. 
 
Desrespeito 
 
Desrespeito pelos árbitros, pelo adversário/s ou pelo público implicará uma falta grave. 
Desrespeito pode ser considerado nos seguintes casos: 
- Discutir com o árbitro (o participante não poderá se dirigir ao árbitro a não ser que este 
seja pedido). 
- Intimidar e ou insultar. 
- Celebração na marcação dos pontos (O ponto poderá ser anulado) 
 
Faltas propositadas 
 
Faltas simples onde seja facilmente percetível que são propositadas, são agravadas para 
uma falta grave. 
 
Uso excessivo de força 
 
O uso excessivo de força propositado com intenção de magoar, incapacitar o adversário ou 
tentativa de quebrar o sabre do adversário resulta numa falta grave. 
 
Outros golpes sem o uso do sabre 
 
O uso propositado de técnicas e ataques desarmados resulta numa falta grave. 
 
Destruição de propriedade 
 
Qualquer tentativa de destruição de propriedade tanto do evento como dos participantes 
resultará na expulsão imediata.  
 
Caso exista uma expulsão do evento todo o combate é anulado e o participante vence o 
combate por desistência. 
 
 

 



 

5. Honra e Conduta 
 
“LED Saber Combat” oferece uma oportunidade única relativamente ao equilíbrio entre o 
Combat Sports e o Performance Art, unindo-os com uma base nas Artes Marciais 
Tradicionais, com isto … 
 
Ao instruir uma nova audiência aos métodos de treino de armas, pretendemos melhorar a 
vida das pessoas com exercícios rigorosos, meditação, atenção e senso de comunidade. 
 
 
O árbitro é a figura máxima durante um combate e por isso qualquer decisão tomada pelo 
árbitro diretor durante o combate, esta podendo ser discutido com os árbitros adjunto, é 
final. Devido a isto regra geral os participantes não podem discutir com os árbitro. 
 
Negações & reivindicações 
O participante não pode negar que foi atingido, ou que não é um ponto válido. Poderá ser 
marcada falta simples ou falta grave dependendo da situação. 
O participante não pode afirmar que marcou ponto. Poderá ser marcada falta simples ou 
falta grave dependendo da situação. 
 
Protestos e reclamações 
Apenas no final do combate, o participante pode requisitar uma avaliação do combate ao 
árbitro de mesa, em caso de má prática e arbitragem por parte da equipa de árbitros (árbitro 
diretor e auxiliares) o árbitro de mesa pode anular o combate. Esta ação apenas pode ser 
requisitada caso seja evidente a má conduta por parte da equipa de árbitros. 
 
É proibido qualquer insulto ou provocação aos árbitros enquanto o torneio está em 
execução. 
 
Intimidações e distrações 
Qualquer tentativa de intimidar ou influenciar os árbitros ou qualquer participante resultará 
na expulsão imediata do evento. 
 
Celebrações 
Os participantes não podem "celebrar" quando marcam ponto ou quando vencem o 
combate até saírem da arena de combate, todos os participantes merecem respeito e é 
visto como boa forma de conduta a não celebração. 
No final do combate e após a saída da arena de combate é permitida a celebração, desde 
que esta não seja excessiva. 
 
Boa forma de Conduta 
Agradecer e felicitar os adversários no final do combate e fora da arena de combate. 
Agradecer aos árbitros no final do torneio. 
Vencer os combates com velocidade, habilidade e estratégia, não força. 
Caso seja utilizada mais força no golpe que o necessário, pedir desculpas, ou pelo menos 
perguntar. (em treino) 
Caso seja cometida uma falta ou violação de segurança, desculpas ao adversário e 
perguntar se eles estão bem. 
 

 



 

 

6. Árbitros 
 
Este capítulo tem como objetivo auxiliar o participante a compreender as práticas, termos e 
sinais dos árbitros. (O regulamento para os árbitros é fornecido pessoalmente pela Aquila) 
 
As regras de arbitragem são muito baseadas nas regras de outros desportos de combate 
como o Kendo e Karaté, com isto o sistema de marcação de pontos da Aquila é 
relativamente complicado, devido a forma como os participantes têm de “vender” os pontos 
e mostrar que realmente tinham intenção de marcar, no entanto este tipo de ação facilita a 
avaliação dos árbitros na marcação de pontos.  
Para que todos os participantes e público consiga seguir a marcação de pontos, os árbitros 
têm de sinalizar quem marcou o ponto erguendo a bandeira correspondente a cor do 
participante e o árbitro diretor terá de dizer em voz alta “Ponto Vermelho” ou “Ponto Azul”. 
 
Cada combate tem 3 árbitros de campo, também definido pela equipa de árbitros, estes 
possuem duas bandeiras ou mini LED Sabers com as cores Vermelho e Azul e pelo menos 
1 árbitro de mesa (preferencialmente 2), este possui uma bandeira Amarela, o temporizador 
e a folha de pontuação.  
 

6.1. Árbitros de campo 
 
A equipa de árbitros de campo é formada por 1 árbitro diretor e 2 árbitro secundários ou 
auxiliares. Os árbitros de campo podem entrar e sair da arena de combate conforme for 
necessário para o bom acompanhamento e boa área de visão do combate, para que 
possam tomar todas as decisões corretas. 
O árbitro diretor tem como funções dar as ordens durante todo o combate e tomada de 
decisões, este tem também de dizer em voz alta todas as ordens, faltas e marcações de 
pontuação. 
Os 2 árbitro auxiliares têm como funções a sinalização de faltas e marcações de pontos. Os 
árbitros auxiliares podem marcar faltas caso o árbitro diretor não as tenha sinalizado.  
 

6.2. Árbitros de mesa 
 
Os árbitros de mesa são compostos por 1 ou 2 árbitros, muitas vezes os árbitros de mesa 
são compostos por participantes, as funções são em regra geral a gestão e sinalização da 
paragem do temporizador e também apontar os pontos de cada participante na folha de 
pontuação ou num computador. 
 

6.3. Sinalizações dos árbitros 
 
Os árbitros usam vários gestos com as bandeiras ou mini LED Saber para assinalar todas 
as ordens, faltas e marcação de pontos. Estes gestos têm como objetivo que todos os 
participantes, público e árbitros de mesa compreendam o que está a acontecer. 
 
Existem 3 Bandeiras / mini LED Saber um azul, um vermelho e outro amarelo. 
Azul – Para marcação de pontos ou faltas ao participante azul. 
Vermelho – Para marcação de pontos ou faltas ao participante vermelho. 
Amarelo – Para sinalização de início (baixar) e paragem (levantar) do temporizador. 

 



 

 
Situação Imagem Explicação 

Início do combate ou 
continuação de combate. 
 
 

 

Durante o decorrer do combate 
esta é a posição normal até ser 
marcado ponto, falta ou brake. 

Marcação de ponto 
(bandeira correspondente 
ao participante). 
 
Ordens: 
Ponto Vermelho 
Ponto Azul 

 

O combate não é interrompido na 
marcação de pontos. 
 
Os árbitro auxiliares mantêm a 
posição até o árbitro diretor dizer 
uma das ordens. 

Depois da marcação do 
ponto (árbitro diretor, em 
voz alta, dizer a cor) voltar 
a posição 1. 

 

Em caso de ser não existir pelo 
menos 2 árbitros a pontuarem o 
mesmo participante ou a existir 
um After Strike, o árbitro deverá 
efetuar a troca de cor baixando a 
que estava assinalada. 

Não concorda 

 

O árbitro em caso de discordância 
da marcação do ponto deverá 
movimentar as bandeiras em 
frente do corpo. 

 



 

Não viu 

 

O árbitro em caso de não ter 
conseguido ver o golpe da 
marcação do ponto deverá manter 
as bandeiras em frente do corpo 
paradas. 

Empate 

 

No final do combate em caso de 
empate todos os árbitros de 
campo deverão elevar as 
bandeiras cruzadas. 

Break ou Ring out 

 

Em caso de existir uma falta, 
separação dos participantes ou um 
Ring out os árbitros deverão elevar 
as duas bandeiras, e o 
temporizador deverá parar até o 
árbitro diretor recomeçar o 
combate. 

Participantes devem 
afastar-se. 

 

Depois do combate parado o 
árbitro diretor deverá colocar as 
bandeiras em frente do corpo 
esticadas e paralelas ao chão, para 
afastar os participantes. 

Discussão de arbitragem. 
 
Ou um Break efetuado 
pelos árbitros auxiliares 
em caso de faltas não 
marcadas. 

 

Em caso de um dos árbitros 
efectuar este movimento, deverá 
ser ordenado um Break e 
posteriormente os participantes 
deveram posicionar-se no ponto 
inicial de modo a que os árbitro 
possam deslocar-se ao centro da 
arena e discutir para uma melhor 
decisão. 

 



 

Falta (cor correspondente 
ao participante) 

 

Este movimento é apenas 
efectuado pelos árbitros auxiliares 
de forma a indicarem que existiu 
uma falta. O árbitro diretor deverá 
depois parar o combate com um 
break, caso não tenha percebido 
ou visto a falta deve indicar uma 
discussão de arbitragem sobre o 
motivo da falta. 

Entrar na arena ou sair da 
arena 

 

Antes do início do combate o 
árbitro deverá dar esta indicação 
para os participantes entrarem na 
arena. 
 
Também serve para mandar 
aproximar os participantes para a 
divulgação de decisões. (Apenas 
depois de uma discussão de 
árbitros) 

Marcação de falta simples 

 

Este movimento é usado para a 
marcação da primeira falta 
simples, uma segunda falta 
simples deverá ser marcado ponto. 

 

6.4. Ordens do árbitro diretor 
 
Todas as ordens são dadas pelo árbitro diretor tirando uma única exceção em que os 
árbitros auxiliares podem dar a ordem de Break, apenas pode ser utilizada caso o árbitro 
diretor não tenha visto a sinalização de falta. 
 
“Ponto vermelho” 
“Ponto Azul” 
“Break” 
“Ring Out” 
“Uma Falta Vermelho” 
“Uma Falta Azul” 
“Duas Faltas, Ponto Azul” 
“Duas Faltas, Ponto Vermelho” 
“Cumprimento” 
“Despedida” 
“Fight” 
“Falta Grave Vermelho” 
“Falta Grave Azul” 

 



 

“Desqualificado Vermelho (razão)” 
“Desqualificado Azul (razão)” 
“Vencedor Vermelho” 
“Vencedor Azul” 

 


