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1º Curso Nacional de Arbitragem JKA 

 

Embora a competição seja presente em nosso cotidiano, em todas suas formas, é recente no Karate 

Do pois data de 1957 o primeiro evento assim caracterizado. A JKA foi pioneira nessa construção 

e desde então se manteve à frente apesar de outras organizações terem surgido e desenvolvidos 

modelos diferentes na estrutura. 

Permeando questões metodológicas essenciais à competição, que dizem respeito à formação dos 

jovens praticantes e com o compromisso inerente aos princípios basilares que edificaram e edificam 

o Karate Do Shotokan JKA, entendemos que a atuação do corpo de arbitragem desses eventos 

são fundamentais ao processo de ensino e educação que buscamos. 

Aferem as técnicas (Kihon) estudadas nos Dojos, postas nos Katas e aplicadas nos Kumites, além 

daqueles conceitos inerentes ao comportamento propalado pelos princípios éticos do BuDo. 

Daí a grande importância desse curso, não meramente para ensinar gestos e palavras que 

determinem um vencedor ou perdedor. Mas aferir e indicar direções do que, como treinamos e 

ensinamos em nossas escolas (DoJo). 

 

                       

        Kazuo Nagamine Sensei, 5º Dan, JKA 

             Diretor Técnico JKA do Brasil 
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Objetivos 

Este evento tem como objetivo a realização de curso modulares online para a formação de árbitros 

de karate-do JKA, em nível nacional. 

Metodologia 

A metodologia do curso abrangerá, entre outros, os seguintes tópicos: 

1. História do Karate JKA no Brasil. 

2. Conduta dos Árbitros (ShuShin, Fukushin e Kansa).  

3. Definição e conhecimento das quadras de competição (Kotos), procedimentos de apoio 

(mesários, cronometristas e anotadores). 

4. Eventos de Kumite 

• Kihon Ippon/Jiyu Ippon 

técnicas de ataque/defesa, itens de proibição, definição de resultado da luta (distância, foco 

da força, velocidade, rotação de quadril, kiai etc.) 

• Jiyu Kumite (Shobu/Sambon Ippon) 

Definição de Ippon e wazari, critérios de advertência e desqualificação 

Novas Disputas – Sai Shiai e Sai Sai Shiai 

5. Eventos de Kata 

Critérios de julgamento (sequência apropriada, observância de 3 elementos chave (níveis de 

força, contração e expansão e variação da velocidade), força e precisão, embusen, execução 

geral com demonstração de compreensão do kata executado, kamae e sanshin, 

sincronização em kata em equipe. 

Critérios de dedução e desqualificação 

Novas Disputas – Sai Shiai e Sai Sai Shiai 

 

Tópicos a serem abordados  

Comando de voz e apito do Juiz Central  

Comando de bandeiras e apito de Juízes Laterais.  

Posição dos Árbitros  

Katas básicos (Shitei) e intermediários (Sentei). 
 

Módulos de Aula 

As aulas serão ministradas online, com a duração de 1 hora por módulo, incluindo vídeos de 

lutas, apresentações de KATAS, totalizando 4 horas aula. 

As  avaliações serão também online, quando serão definidas as notas de cada participante 

e classificação de categoria obtida. 
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Expectativas a serem alcançadas 

Este curso visa a atualização dos árbitros, para estarem aptos a realizar a posterior 

qualificação Internacional e uma atualização obrigatória para os árbitros que tem nível 

INTERNACIONAL.  

Os participantes terão todas as noções e bases dos regulamentos e regras de uma 

competição de Karate, desde os requisitos de apoio (anotadores, mesários, cronometristas) 

até os procedimentos de árbitro central. 

 

Base Teórica do Curso 

Esse programa de formação de árbitros terá como base as publicações “Tournament Rules 

& Regulations” e “Tournament Rules and Regulations for Officials”.  

Ministrantes:  

Sensei Alfredo Aires, 6º Dan JKA, Árbitro Classe A  

Sensei Ruy Koike, 5º Dan, JKA, Árbitro Classe B   

Sensei Celso Kolesnikovas, 5º Dan, JKA, Árbitro Classe B   

Programação  

Local: Plataforma Google Meet: o link será enviado um dia antes do evento 

Data: Sábado 05 junho de 2021 

Horários:  

08.45h início - 13.30h término 

08:45h -  Recepção on-line dos participantes 

09:00h -  1º Módulo  

10:00h -  Espaço para perguntas e respostas. 

10:20h -  Intervalo 

10:30h -  2º Módulo 

11:30h -  Espaço para perguntas e respostas. 

11:50h -  Intervalo 

12:00h -  3º Módulo  

13:00h -  Espaço para perguntas e respostas. 

13:30h -  Encerramento. 
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Informações Importantes 

Quem pode participar: Todos os praticantes da JKA DO BRASIL e praticantes que não são filiados 

a partir do 3º Kyu (faixa marrom), inclusive quem já tem qualificação internacional.  

Certificação: A JKA DO BRASIL emitirá o certificado de participação (arquivo digital para que cada 

participante possa imprimir) 

Material de estudo: Ter o Manual “Tournament Rules & Regulations” e “Tournament Rules and 

Regulations for Officials”. Para o Árbitro da JKA, anexos a este convite. 

 

O que vestir durante a curso: Karate-gui (kimono) 

• Os participantes deverão estar presentes durante o curso de karate-gui. 

 

Investimento:  Neste valor está incluída a Certificação JKA.  

 

 

 

 
 

Inscrições: Para fazer as inscrições no Curso de Arbitragem: 

• Depósito bancário: Banco Bradesco – Agência 1445-1 – C/C: 22475-8                                                             

Instituto WST Shotokan JKA-Brasil – CNPJ: 02.977.768/0001-45 

• Anexar  cópia do Depósito bancário na ficha de inscrição. 

Via Google Forms: https://forms.gle/gLyuY9CzgXP2nrE49  

• Para acessar o formulário, basta ler o QR-Code abaixo com a câmera do seu 
smartphone:  
 

 

 

FILIADOS A JKA ATÉ O DIA 31/05/21  

R$ 40,00 

NÃO FILIADOS ATÉ O DIA 31/05/21   

R$ 90,00 

https://forms.gle/gLyuY9CzgXP2nrE49

