
 
São Paulo, 19 de Fevereiro de 2018 

 

Ref.:    CONVOCAÇÃO DE ÁRBITROS 
 
Convocamos os seguintes árbitros, abaixo relacionados, a se apresentar no 19.º Campeonato Paulista de Karatê 

Shotokan JKA, à ser realizado no dia 24/03/2018, na cidade de Barueri-SP. 

 

Árbitros Convocados 
 

AGUINALDO SALMERON GALLARDO (Barueri) 
ALENCAR FRANCO (Sekai-Kan) 
ANTÔNIO ALVES DE SOUZA (Lembu-Kan) 
ANTÔNIO JOSÉ NASCIMENTO (Ass. Nascimento) 
CARLOS ALBERTO FURTADO DE MELO (Barueri) 
CELINA PESSOA DE ANDRADE (Força Zen) 
CESAR FAGUNDES CABRAL (Shobukan) 
CLEBER ALVES DE ARAÚJO (Shobu-Kan) 
DEYSON BARBOSA (Barueri) 
DIVINO CESAR BARNABÉ (C.C. Lorena) 
ÉRIKA AZEVEDO (CEPEUSP) 
FABIO SELMAN SIMÕES (Shobu-Kan) 
IVAIR APARECIDO MASSELKO (Bariri) 
JOSÉ FRANCISCO RAMOS (Kishintai) 
JOSÉ MILTON (Simões) 

LAURO MACIEL DE GÓES (Zanshin) 
LAURO JOSÉ CAVALIERI (CPP Bauru) 
LUAN KOSAKA (Nações Unidas) 
NICOMEDES SIMÕES (Shobu-Kan) 
NORBERTO CESAR SGAVIOLI (Instituto Shitei) 
OSMAR RAMOS (Shobu-Kan) 
PAULO TAMASHIRO (Nippon) 
PEDRO JACINTO MACHADO (José Bonifácio) 
ROBERTO ALVES BATISTA JR. (CPP Bauru) 
ROBINSON ALVES BATISTA (CPP Bauru) 
RUY KOIKE (Barueri) 
SERGIO DE OLIVEIRA (Hasha) 
SERGIO NEY BERGANTINI (Shobu-Kan) 
WALLACE RODRIGUES (MA Fight) 

 

Árbitros Convocados e Voluntários – Quesitos obrigatórios exigido pela JKA-SP: 

 Deverão ser maiores de 21 anos com graduação mínima de Sho-Dan. 

 Devem ter conhecimento das Regras JKA e do Regulamento do evento. 

 Devem se apresentar com o uniforme oficial da JKA – paletó/blazer azul escuro, calça cinza, camisa 
branca e gravata bordô com o logo JKA e portar seu próprio apito. O calçado é obrigatório (sapato preto 
preferencialmente), mas no momento das competições, os árbitros deverão atuar descalços. 
IMPORTANTE: Não é permitido arbitrar de karate-gi (kimono) em eventos oficiais da JKA-SP. 
 

Observações Importantes aos árbitros: 

 Todos os árbitros deverão assinar a lista de presença do evento. 

 Aos árbitros, após confirmação do nome, em caso de ausência não comunicada e/ou não justificada 
será aplicada uma multa de R$ 50,00. 

 Somente terão direito à pagamento integral, os árbitros que participarem do evento de forma integral. 

 Cada árbitro deverá informar à Sra. Mônica Pardo, os dados da sua conta bancária no momento da 
sua confirmação no quadro de arbitragem, pois o pagamento será feito mediante depósito bancário, em 
data a ser programado pela JKA-SP. 

 Árbitros que não confirmarem presença, caso estejam presentes no evento, receberão o valor de 
colaborador. 

 O árbitro com presença confirmada deverá comparecer e estar no horário indicado para o início do 
evento. Árbitros retardatários terão seu valor reduzido a 50% - exceções somente com comunicado 
prévio de um dia antes do evento. 

 Além dos árbitros convocados, os clubes participantes poderão disponibilizar professores / atletas / 
alunos, à partir de 1.º Dan, para auxílio ao evento e/ou na arbitragem. 

 Atletas da Seleção Paulista e Brasileira devem ficar à disposição da arbitragem e organização do 
evento quando não estiverem competindo. 
 

Dados do Evento 

Evento: 19.º Campeonato Paulista de Karatê Shotokan JKA 
Data: 24 de Março de 2018 – Sábado 
Local: GINÁSIO DE ESPORTES “SERGIO HONDA” 
           R- da Prata, n.º 1, V. Boa Vista – Barueri-SP(ao lado da Rod. Castelo Branco, sent. Interior, Entrada 26A) 

Horário: Apresentação dos árbitros – 8:30h (Reunião de Árbitros) 
              Início do evento – 9:30h 
 


