19.º CAMPEONATO PAULISTA DE KARATE-DO SHOTOKAN JKA
BARUERI 2018
Preparativo para:  Campeonato Brasileiro JKA – 28 e 29 de Abril em Arujá-SP
 Campeonato Pan-Americano JKA – 7 à 9 de Setembro em Lima-PERU

DATA: 24 de Março de 2018 – Sábado
LOCAL: Ginásio de Esportes Sergio Honda (Boa Vista)
Rua da Prata, n.º 01 – Vila Boa Vista – Barueri-SP (ao lado da Rodovia Castelo Branco,
sentido Interior, Entrada 26-A)
HORÁRIO: 9:30 Horas
CATEGORIAS: Mirim, Infantil, Infanto, Juvenil, Júnior, Adulto/Principal e Masters
DIVISÃO: Aspirantes e Especial
PROVAS: Kata & Kumite Individual, Kata & Kumite Equipes
REGRAS: Japan Karate Association / Nihon Karate Kyokai
REALIZAÇÃO: Instituto de Karate-Do Shotokan Japan Karate Association de São Paulo
APOIO: Prefeitura Municipal de Barueri / Secretaria de Esportes
Programa BARUERI ESPORTE FORTE
CHANCELA E SUPERVISÃO: Japan Karate Association do Brasil

REGULAMENTO GERAL

DAS INSCRIÇÕES
 Poderão participar do 19.º Campeonato Paulista de Karate-Do Shotokan JKA Barueri 2018, na
Divisão ESPECIAL, SOMENTE os atletas filiados à JKA-SP, com suas anuidades em dia. Atletas
do clube organizador do evento, participantes SOMENTE da Divisão Aspirantes, estarão
isentos de filiação e pagamento de taxa de inscrição.
 Atletas não filiados e os filiados somente à Federação Paulista de Karate-Do Tradicional
(FPKT), poderão participar SOMENTE na Divisão Aspirantes.
 O número de inscrições para provas individuais para o 19.º Campeonato Paulista de Karate-Do
Shotokan JKA Barueri 2018 será conforme abaixo:
 Divisão Especial: até 6 atletas filiados por provas;
 Divisão Aspirantes: LIVRE – atletas filiados e não filiados.
 Para provas por equipes (Divisão Especial), será permitido somente uma equipe masculina e
uma feminino por clube filiado, para as provas de Kata e Kumite.
 Fica obrigatório a entrega do Termo de Responsabilidade (em anexo) de cada atleta até o dia
da competição, sob pena de NÃO PARTICIPAÇÃO no evento.

DIVISÃO

ASPIRANTES (*)

ESPECIAL
(Somente Filiados)

TAXAS DE INSCRIÇÃO I
Até dia 09/03/2018
Filiados
Até 16 anos – R$ 30,00
JKA-SP
17 anos acima – R$ 40,00
Não
Até 16 anos – R$ 40,00
Filiados
17 anos e acima – R$ 50,00
Até 16 anos – R$ 50,00
Individual
17 anos e acima – R$ 60,00
(**)
+ R$ 20,00 por cada prova a
mais a disputar
Equipe
R$ 60,00 por prova
(Kata + Kumite = R$ 120,00)

TAXAS DE INSCRIÇÃO II
De 10 à 16/03/2018
Filiados
Até 16 anos – R$ 40,00
JKA-SP
17 anos acima – R$ 50,00
Não
Até 16 anos – R$ 50,00
Filiados
17 anos acima – R$ 60,00
Até 16 anos – R$ 60,00
Individual
17 anos e acima – R$ 70,00
+ R$ 30,00 por cada prova a
mais a disputar
Equipe
R$ 70,00 por prova
(Kata + Kumite = R$ 140,00)

(*) Divisão Aspirantes, masculino e feminino, taxas com direito a disputar as duas provas: Kata e
Kumite.
(**) Divisão Especial, masculino e feminino, taxas com direito a disputar uma só prova: ou Kata ou
Kumite. Cada prova a mais: R$ 20,00 (R$ 30,00 após 09/03/2017).
As inscrições deverão ser realizadas pelos clubes em listagem nominal de atletas (em
anexo) em um único depósito. Fichas de inscrição sem comprovante de depósito/pagamento e
vice-versa serão desconsideradas.

 Prazo final Para Inscrição: 16 de Março de 2018 (Sexta-Feira)
IMPORTANTE: NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES APÓS ESSA DATA.

Conta Bancária para Depósito das Inscrições
Instituto de Karate-Do Shotokan JKA São Paulo
Banco Santander
Agência 0167
Conta Corrente N.º 13003266-7
As inscrições e o comprovante de pagamento deverão ser enviados juntos para o
e-mails abaixo: jkasaopaulo@gmail.com – A/C: Sra. Mônica Pardo
Tel/Fax: (11) 5041-5907 / Cel./WhatsApp: 97416-2202
Obs.: As fichas de inscrição deverão ser enviadas preferencialmente com o logo
do clube/instituição.

* Por favor, não esquecer de enviar o comprovante de depósito
das inscrições.
 DATA DE REFERÊNCIA PARA IDADE: 24/03/2018
DAS COMPETIÇÕES
 Categorias por nível, idade, gênero e provas.
DIVISÃO ASPIRANTES – Categorias Adaptadas
 Na Divisão Aspirantes, haverá subdivisão por faixas e regras adaptadas.

PROVAS DE KATA INDIVIDUAL /
CATEGORIA / GÊNERO

IDADE

OBSERVAÇÃO

Pré-Mirim Masculino e Feminino

Até 9 anos

Mirim Masculino e Feminino

10-11 anos

Infantil Masculino e Feminino

12-13 anos

Infanto Masculino e Feminino

14-15 anos

Juvenil Masculino e Feminino

16-17 anos

Júnior Masculino e Feminino

18-21 anos

Adulto Masculino e Feminino

22 à 44 anos

Grupo I – Branca/Amarela/Vermelha
Grupo II – Laranja e acima
Grupo I – Até Laranja
Grupo II – Verde e acima
Grupo I – Até Laranja
Grupo II – Verde e acima
Grupo I – Até Laranja
Grupo II – Verde e acima
Grupo I – Até Laranja
Grupo II – Verde e acima
Grupo I – Até Laranja
Grupo II – Verde e acima
Grupo I – Até Laranja
Grupo II – Verde e acima
Grupo I – Até Laranja
Grupo II – Verde e acima

Masters Masculino e Feminino

45 anos e acima

PROVAS DE KUMITE INDIVIDUAL
/ CATEGORIA / GÊNERO

IDADE

OBSERVAÇÃO

Kihon-Ippon Mirim Masc. e Fem.

10-11 anos

Jyu-Ippon Infantil Masc. e Fem.

12-13 anos

Grupo I – Vermelha e Laranja / Grupo II –
Verde e acima – Kihon-Ippon até o Final
Faixa Laranja e acima / 4 finalistas: ShiaiKumite – Jyu-Ippon até o Final
À partir de Faixa Verde
À partir de Faixa Verde
À partir de Faixa Verde
À partir de Faixa Verde

Shiai-Kumite Infanto Masc. e Fem.
Shiai-Kumite Juvenil Masc. e Fem.
Shiai-Kumite Júnior Masc. e Fem.
Shiai-Kumite Adulto Masc. e Fem.

14-15 anos
16-17 anos
18-21 anos
22 anos e acima

DIVISÃO ESPECIAL – Categorias Oficiais
 Categorias por idade e faixa etária, divididos de acordo com a idade completa conforme abaixo –
categorias definidas que serão adotadas no Campeonato Brasileiro JKA 2018.
 Categoria Adulto – considerado a partir dos 22 anos (Regulamento JKA Brasileiro 2018).
PROVAS DE KATA INDIVIDUAL /
CATEGORIA / GÊNERO

IDADE

OBSERVAÇÃO

11 anos
12 anos
13 anos
14 anos
15-16 anos
17-18 anos
19-20 anos
21 à 44 anos
45 anos e acima

Faixa Verde e Acima
Faixa Verde e Acima
Faixa Verde e Acima
Faixa Verde e Acima
Faixa Verde e Acima
Faixa Verde e Acima
Faixa Verde e Acima
Faixa Verde e Acima
Faixa Verde e Acima

IDADE

OBSERVAÇÃO

Infanto Masculino e Feminino

15-16 anos

Juvenil Masculino e Feminino

17-18 anos

1 (uma) equipe por clube / 3 Atletas /
Sistema de Pontos
1 (uma) equipe por clube / 3 Atletas /
Sistema de Pontos

Mirim Masculino e Feminino
Infantil Masculino e Feminino
Infantil Masculino e Feminino
Infanto Masculino e Feminino
Infanto Masculino e Feminino
Juvenil Masculino e Feminino
Júnior Masculino e Feminino
Adulto Masculino e Feminino
Masters Masculino e Feminino

PROVAS DE KATA EQUIPE /
CATEGORIA / GÊNERO

Adulto Masculino e Feminino

19 anos e acima

1 (uma) equipe por clube / 3 Atletas /
Sistema de Pontos

PROVAS DE KUMITE INDIVIDUAL
/ CATEGORIA / GÊNERO

IDADE

OBSERVAÇÃO

Kihon-Ippon Mirim Masc. e Fem.

11 anos

Kihon-Ippon Mirim Masc. e Fem.

12 anos

Jyu-Ippon Infantil Masc. e Fem.

13 anos

Faixa Verde e Acima / Semifinal e Final:
Jyu-Ippon
Faixa Verde e Acima / Semifinal e Final:
Jyu-Ippon
Faixa Verde e Acima/Semifinal e Final:
Shiai-Kumite – Tempo de Luta: 1min 30 seg –

Shiai-Kumite Infanto Masc. e Fem.

14 anos

Shiai-Kumite Infanto Masc. e Fem.
Shiai-Kumite Juvenil Masc. e Fem.
Shiai-Kumite Júnior Masc. e Fem.
Shiai-Kumite Adulto Masc. e Fem.
Shiai-Kumite Masters Masculino

15-16 anos
17-18 anos
19-20 anos
21 à 44 anos
45 anos e acima

Faixa Verde e Acima / Tempo de Luta: 2
min – Sistema Shoubu-Ippon
Faixa Verde e Acima
Faixa Verde e Acima
Faixa Verde e Acima
Faixa Verde e Acima
Faixa Verde e Acima

IDADE

OBSERVAÇÃO

Shobu-Ippon

PROVAS DE KUMITE EQUIPE /
CATEGORIA / GÊNERO
Infanto Masc. e Fem.

15-16 anos

Juvenil Masc. e Fem.

17-18 anos

Adulto Masc. e Fem.

19 anos e acima

1 (uma) equipe por clube
Fem/Masc: 3 Atletas Titulares +1 Reserva
1 (uma) equipe por clube
Fem/Masc: 3 Atletas Titulares +1 Reserva
1 (uma) equipe por clube
Fem/Masc: 3 Atletas Titulares +1 Reserva

 Obs.: Atletas que participarem na Categoria 19-20 anos em Kata e Kumite Individual não
poderão participar na Categoria Adulto Individual, mas poderão participar nas Provas por Equipes
Adulto.
DAS REGRAS, MODO DE COMPETIÇÕES E PARTICULARIDADES DAS DIVISÕES
ASPIRANTES E ESPECIAL
PROVAS

DIVISÃO ASPIRANTES

KATA
INDIVIDUAL

 As provas de todos os Grupos em todas as categorias será decidido por Hantei
(bandeiras) até a final.
 O Kata será de livre escolha em todas as rodadas até a final (pode-se repetir os katas
das etapas anteriores).
 Critérios de DESEMPATE:
- Decisão do Árbitro Central nas eliminatórias;
- Sorteio de novo Kata nas Semifinais e Finais;
- Não poderá haver segundo empate. O Árbitro Central decidirá, caso ocorra novamente
 Não haverá provas de Kata Equipe nessa Divisão.

KATA
EQUIPE

KUMITE
INDIVIDUAL

 Na Divisão Aspirantes, a graduação mínima permitida será conforme abaixo:
- KIHON-IPPON-KUMITE – Até 11 anos – Atletas á partir de Faixa Vermelha.
- JYU-IPPON-KUMITE – 12-13 anos – Atletas à partir de Faixa Laranja.
- SHIAI-KUMITE – 14 anos e acima – Atletas à partir de Faixa Verde.
 KIHON-IPPON-KUMITE – Golpes obrigatórios: Oi-Tsuki Jodan, Oi-Tsuki Chudan e MaeGeri; a posição inicial do atacante será de Gedan-Barai (Tsuki) e Kakiwake-Uke (MaeGeri), devendo sempre anunciar o ataque a ser executado; defesas e contra-ataques são
livres; critérios para avaliação: distância, defesas, controle, postura e zanshin; ataques
alternados sempre com o lado direito; a decisão será por Hantei (bandeiras); em caso de

KUMITE
INDIVIDUAL

empate nas eliminatórias, o desempate será decidido pelo Árbitro Central; desempates
nas Semifinais e Finais serão feitos com ataques com o lado esquerdo; não poderá haver
2.º empate – a decisão será do Árbitro Central.
 JYU-IPPON-KUMITE – Golpes obrigatórios: Oi-Tsuki Jodan, Oi-Tsuki Chudan e MaeGeri; a posição inicial do atacante será de Kamae livre, devendo sempre anunciar o
ataque a ser executado; defesas e contra-ataques livres; critérios de avaliação: idem
Kihon-Ippon-Kumite; ataques de forma alternada sempre com o lado direito; decisão por
Hantei (bandeiras); em caso de empate nas eliminatórias, o desempate será decidido pelo
Árbitro Central; desempates nas Semifinais e Finais será feito com ataques com o lado
esquerdo; não poderá haver 2.º empate – a decisão será do Árbitro Central.
 SHIAI-KUMITE (Shobu-Ippon) – Categorias Infanto, Juvenil, Júnior e Adulto; serão
computados golpes à nível Jodan e Chudan; o nível de contato será rigoroso; os
combates, em todas as categorias, serão por eliminatórias simples; o tempo regulamentar
de luta será de 1 minuto e 30 segundos corridos nas Eliminatórias; nas disputas
Semifinais e Finais, o tempo será de 1 minuto e 30 segundos de luta; em caso de
empate nas Eliminatórias, a decisão será do Árbitro Central; empate nas Semifinais e
Finais, haverá Sai-Shiai (novo combate), que deverá ser decidido por IPPON; persistindo
o empate haverá Sai-Sai-Shiai onde será decidido pelo atleta que obtiver o primeiro
WAZA-ARI ou IPPON (morte súbita); persistindo o empate, a decisão será por Hantei e,
em seguida, pelo Árbitro Central.
 Não haverá provas de Kumite Equipe nessa Divisão.

KUMITE
EQUIPE
Obs.: A premiação será realizada imediatamente após o término de cada prova no próprio ShiaiJo (Koto).
PROVAS

KATA
INDIVIDUAL

DIVISÃO ESPECIAL
 Categorias 11, 12, 13, 14 e 15-16 anos, as provas consistirão em 3 etapas:
1- Shittei-Kata – Eliminatórias – Sistema de Hantei (Bandeiras) – Heian-Shodan à
Tekki-Shodan – Até quartas de final – Classificam-se 8 atletas;
2- Sentei-Kata – Semifinal – 8 Finalistas – Sistema de Notas/Pontos – Katas: BassaiDaí, Kanku-Daí, Jion e Enpi;
3- Tokui-Kata – Final – 4 Finalistas – Sistema de Notas/Pontos – Kata de livre escolha
pelo atleta: Bassai-Daí, Kanku-Daí, Jion, Enpi, Jitte, Hangetsu e Gankaku (o Kata deverá
ser diferente da Semifinal).
 Categorias 17-18, 19-20 anos e Adulto, as provas consistirão em 3 etapas:
1- Shittei-Kata – Eliminatórias – Sistema de Hantei (Bandeiras) – Heian-Nidan à TekkiShodan – Até quartas de final – Classificam-se 16 atletas;
2- Sentei-Kata – Semi-Final (1) – 16 Finalistas – Sistema de Hantei (Bandeiras) - Katas:
Bassai-Daí, Kanku-Daí, Jion e Enpi / Semifinal (2) – 8 Finalistas – Sistema de Notas/
Pontos – O competidor escolhe seu Kata favorito: Bassai-Daí, Kanku-Daí, Jion e Enpi;
3- Tokui-Kata – Final – 4 Finalistas – Sistema de Notas/Pontos – Kata de livre escolha
pelo atleta (o Kata deverá ser diferente da Semifinal): Tekki-Nidan, Tekki-Sandan, BassaiDaí, Kanku-Daí, Jion, Enpi, Jitte, Hangetsu, Gankaku, Bassai-Sho, Kanku-Sho, Nijushiho,
Sochin, Meikyo, Gojushiho-Daí, Gokushiho-Sho, Unsu, Chinte e Wankan.
Critérios de Desempate
 Categorias 11 anos e acima: será solicitado uma disputa extra (Sai-Shiai), tanto no
sistema de bandeiras quanto de notas.
- No sistema de bandeiras (Hantei), haverá novo sorteio de Kata;
- No sistema de Notas/Pontos, será com o mesmo Kata;
- Mesmo que a disputa adicional termine em empate, a menor nota será adicionada como
critério de desempate;
- Mesmo que persista o empate, a maior nota será adicionada como critério de
desempate;
- Se ainda o empate continuar, os competidores em questão deverão realizar uma disputa
extra adicional, executando um Kata diferente.
 Provas somente para Equipes 15-16 (Infanto), 17-18 (Juvenil) e Adulto – Masc. e Fem.;

KATA
EQUIPE

KUMITE
INDIVIDUAL

KUMITE
EQUIPE

 Categoria 15-16 anos – Masculino e Feminino – 2 Etapas – Eliminatórias: Sistema de
Notas/Pontos; Katas: Bassai-Daí, Kanku-Daí, Jion e Enpi; Finais: 4 Equipes – Sistema de
Notas/Pontos, onde cada equipe pode escolher seu Kata favorito, porém diferente do
realizado na classificação: Bassai-Daí, Kanku-Daí, Jion, Enpi, Hangetsu, Jitte e Gankaku.
 Categoria 17-18 anos e Adulto – Masculino e Feminino – 2 Etapas – Eliminatórias:
Sistema de Notas/Pontos – 4 Equipes; Tokui Kata (Livre Escolha); Finais: 4 Equipes –
Sistema de Notas/ Pontos, onde cada equipe pode escolher seu Kata favorito, porém
diferente do realizado na classificação. Relação de Katas: Idem Provas Individuais.
 Critérios de desempate – Idem Provas de Kata Individual (Sistema de Notas/Pontos).
 Na Divisão Especial, a graduação será livre;
 Os combates, em todas as categorias, serão por eliminatórias simples;
 Categorias 11 e 12 anos – Masculino e Feminino:
- Eliminatórias: Kihon-Ippon-Kumite;
- Semifinais e Finais: Jyu-Ippon-Kumite.
 Categoria 13 anos – Masculino e Feminino:
- Eliminatórias: Jyu-Ippon-Kumite;
- Semifinais e Finais: Shiai-Kumite – Tempo de Luta: 1 minuto e 30 segundos – Sistema
Shobu-Ippon.
 Categorias 14, 15-16, 17-18 e 19-20 anos – Masculino e Feminino:
- Eliminatórias, Semifinais e Finais: Shiai-Kumite – Tempo de Luta: 2 minutos corridos
(Eliminatórias) / 2 minutos de luta (Semifinais e Finais) – Sistema Shobu-Ippon.
 Categoria Adulto – Masculino e Feminino:
- Eliminatórias, Semifinais e Finais: Shiai-Kumite – Tempo de Luta: 2 minutos corridos
(Eliminatórias) / 2 minutos de luta (Semifinais e Finais) – Sistema Shobu-Ippon.
- Exceção: Final Masculino – 5 minutos por Shobu-Sanbon (Três pontos, onde, caso
um dos competidores conquiste dois primeiros pontos, será declarado vencedor);
- Não haverá disputa de terceiro lugar.
 Qualquer competidor que perder duas disputas com faltas/infrações (Hansoku) será
desclassificado e incapaz de continuar nas competições de Kumite.
 Em caso de empate, será solicitado uma disputa extra (Sai-Shiai). Nas Provas de KihonIppon, Jyu-Ippon e Eliminatórias em Shiai-Kumite, não pode haver 2.º empate, onde a
decisão será por Hantei e, em seguida, pelo Árbitro Central. Em Shiai-Kumite, à partir das
Semifinais e Finais, além do Sai-Shiai (novo combate), haverá o Sai-Sai-Shiai (após o 2.º
empate) que pode ser decidido ou não com Morte Súbita (decisão do Diretor de Árbitros).
 Provas somente para Equipes 15-16 (Infanto), 17-18 (Juvenil) e Adulto – Masculino e
Feminino;
 A graduação será livre;
 O tempo regulamentar de luta será de 2 minutos corridos nas ELIMINATÓRIAS. Nas
disputas SEMIFINAIS e FINAIS, o tempo será de 2 minutos de luta – Sistema ShobuIppon.
 A equipe Feminina deve ser composta por 3 competidoras + 1 reserva (opcional);
 A equipe Masculina deve ser composta por 5 competidores + 1 reserva (opcional);
 Haverá disputa de terceiro lugar.
 Os combates, em todas as categorias, serão por eliminatórias simples;
 Em caso de empate, será analisada a qualidade de vitórias em cada combate.
Persistindo o empate, será solicitado uma disputa extra (Sai-Shiai) com atleta
selecionado pela equipe, onde a luta deverá ser decidido por IPPON. Se o empate
continuar, deverão ocorrer quantos combates forem necessários para definir a equipe
vencedora, onde não poderão repetir os competidores. Esgotando todos os integrantes e
persistindo o empate, a decisão será por Hantei.

 Na Divisão Especial, será a partir de Faixa Verde, sem subdivisões e será regida pelas Regras
Oficiais da JKA (com algumas adaptações e adequações).
 Somente atletas participantes e classificados na Divisão Especial serão convocados para
integrar a Seleção Paulista e Brasileira de Karate JKA e poderão disputar, mediante resultados
classificatórios e/ou convocações, o Campeonato Brasileiro em Arujá-SP e Pan-Americano em
Lima-PERU.

 Lembramos novamente que, atletas que participarem na Categoria 19-20 anos em Kata e
Kumite Individual não poderão participar na Categoria Adulto Individual, mas poderão participar
nas Provas por Equipes Adulto.
 Não haverá parada em quaisquer provas, caso haja atletas participantes em várias provas /
categorias, quando estas ocorrerem ao mesmo tempo em áreas diferentes.
 Taxa de Reclamação – Para reclamação por parte dos clubes, será cobrado uma taxa no valor
de R$ 100,00 (Cem Reais), onde as entidades filiadas só poderão contestar resultados referentes
à arbitragem, tendo Técnico com Curso de Arbitragem JKA atualizado. A reclamação deverá ser
através do Delegado, mediante o pagamento da taxa de reclamação no prazo máximo de 30
minutos após o resultado da prova em questão, e o mesmo deverá ter em mãos as provas e
argumentação redigida por escrito que serão analisadas pelo Diretor Técnico e pelo Diretor de
Arbitragem. Caso o recurso seja deferido, haverá a devolução da taxa ao reclamante. Caso a
reclamação não tenha procedência, a taxa não será devolvida.
 O 19.º Campeonato Paulista de Karate-Do Shotokan JKA Barueri 2018 será regido pelas regras
oficiais da JKA – Japan Karate Association/Nihon Karate Kyokai, disponível no site da JKA-Brasil,
salvo adaptações/adequações na Divisão Aspirantes e em algumas categorias da Divisão
Especial.
 Para participação no 19.º Campeonato Paulista de Karate-Do Shotokan JKA Barueri 2018, na
Divisão Especial, atletas, técnicos e delegados deverão estar registrados na JKA-SP. Os
árbitros deverão estar cadastrados na JKA-SP. Em ambos os casos, todos devem estar com o
pagamento das anuidades em dia com suas respectivas instituições até 2017.
 Na modalidade KUMITE, na categoria 11 anos, é OBRIGATÓRIO o uso de Protetores de Mãos
na cor branca e opcional o uso do Protetor Bucal. Nas categorias à partir de 12 anos, é
OBRIGATÓRIO o uso de Protetores de Mãos na cor branca e Protetor Bucal. Para atletas do
sexo feminino, à partir de 14 anos, é OBRIGATÓRIO o uso de PROTETOR DE SEIOS. Todos os
equipamentos obrigatórios deverão ser providenciados pelo próprio atleta, sem exceção, e devem
ser aprovados pela Comissão Técnica da JKA-SP. Não será autorizado outro tipo de protetores
que não estiverem dentro dos padrões da JKA. Não será permitido a participação sem o uso dos
protetores. A DESCLASSIFICAÇÃO SERÁ IMEDIATA. Fica terminantemente proibido os
empréstimos destes equipamentos entre os competidores, para prevenir doenças transmissíveis
por sangue, sudoreses e secreção salivar.

DOS ÁRBITROS
 Os árbitros convocados devem ter conhecimento das Regras Oficiais da JKA e do Regulamento
do evento. Todos os clubes deverão apresentar o mínimo de 1 árbitro cadastrado e credenciado
na JKA-SP.
 Os árbitros convocados deverão se apresentar com o uniforme oficial completo da JKA: paletó /
blazer azul escuro, camisa branca, calça cinza, gravata bordô oficial com símbolo da JKA (para
quem possuir), sapatos pretos e seu próprio apito.
 Todos os árbitros convocados e voluntários ao evento, deverão ser maiores de 21 anos com
graduação mínima de Sho-Dan.
 Aos árbitros convocados, após confirmação do nome, em caso de ausência não comunicada
e/ou não justificada, será aplicada uma multa de R$ 50,00.
 Aos árbitros convocados, após confirmação do nome, em caso de ausência justificada, caberá
análise da Comissão de Arbitragem JKA-SP para aceitação ou não da mesma.

 Somente terão direito ao pagamento integral, os árbitros que participarem do evento de forma
full time.
 O pagamento dos árbitros será feito mediante depósito bancário, onde cada árbitro convocado
deverá informar à Sra. Mônica Pardo, os dados da sua respectiva conta bancária, no momento da
sua confirmação no quadro de arbitragem. O pagamento será efetuado 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 convocado e com presença confirmada deverá comparecer e estar no horário indicado
para o início do evento. Árbitros retardatários terão seu valor reduzido à 50% - exceções somente
com comunicado prévio de um dia antes do evento.
 Taxa por Ausência de Arbitros – Os clubes que não enviarem árbitros cadastrados para o
evento deverão pagar uma taxa no valor de R$ 100,00 (Cem Reais). Os mesmos também não
terão direito de apresentar reclamações quanto às decisões/resultados dos árbitros por não terem
representantes qualificados e cadastrados conhecedores das regras JKA.
 Enfatizamos a importância para que cada clube/associação tenha em seu quadro de afiliados
um árbitro preparado para representar sua entidade nos eventos da JKA.
 Relação dos árbitros convocados em anexo, junto com o cumprimento exigido pela JKA-SP.
Obs.: Além dos árbitros convocados, cada clube poderá indicar ou disponibilizar outros
professores/atletas à partir de Sho-Dan (1.º Dan) para auxiliar no evento e na arbitragem. Os
mesmos deverão se apresentar com o uniforme acima.
 Solicitamos para que os atletas da Seleção Paulista e Brasileira fiquem à disposição da
arbitragem e organização do evento.

DOS TÉCNICOS E DELEGADOS
 Deverão ser maiores de 21 anos com graduação mínima de Sho-Dan.
 Deverão ser inscritos sem custo de inscrição, na Ficha de Inscrição do evento.
 Deverão ter participado do Curso de Credenciamento Técnico 2018, realizado nos dias 2 à 4 de
fevereiro, no Nippon C. C.. Somente estes receberão o crachá de identificação de técnico e/ou
delegado e estarão autorizados a acompanhar e orientar seus atletas na quadra. Os
técnicos/delegados que não participaram do referido curso de qualificação, poderão se inscrever
na função e participar do Congresso Técnico, mas não receberão o crachá de identificação e não
poderão acompanhar e nem orientar seus atletas na quadra.
 Os técnicos são os responsáveis pelo acompanhamento dos atletas nas competições, e
somente estes poderão opinar nas questões das provas durante o evento. Somente os técnicos
inscritos e participantes do Curso de Credenciamento Técnico 2018, nos dias 2 à 4 de fevereiro,
no Nippon C. C., poderão acompanhar os atletas nas áreas de competição.
DOS MESÁRIOS
 Deverão ser maiores de 16 anos.
 Terão a responsabilidade de anunciar, anotar, registrar, cronometrar, calcular, operacionalizar e
conduzir todas as provas realizadas no koto que estiverem integrando.

DAS GENERALIDADES
 Não serão permitidas duplas participações – Divisão ASPIRANTES e Divisão ESPECIAL. Os
atletas deverão optar SOMENTE por uma divisão.
 Todas as provas e disputas, seja Divisão Aspirantes ou Especial, serão realizadas sob as regras
e regulamentos da JKA, às quais estarão sendo adaptadas e adequadas conforme categoria.
 As disputas de Shiai-Kumite, conduzidas pela JKA-SP, será Shoubu-Ippon (exceção na Final de
Kumite Adulto Masculino Individual que será Shobu-Sanbon com 5 minutos de luta). Técnicas
precisas (Waza) e Kime são necessários para cada detalhe.
 Nas disputas de Kumite Infanto-Juvenil, o nível de contato será muito mais rigoroso do que nos
casos dos Adultos.
 Qualquer clube ou atleta que queira participar do 19.º Campeonato Paulista de Karate-Do
Shotokan JKA – Divisão ESPECIAL – deverá estar em dia com o pagamento das taxas anuais,
administrativas e de filiação na JKA-SP.
 Qualquer clube ou atleta que queira participar do 19.º Campeonato Paulista de Karate-Do
Shotokan JKA – Divisão ASPIRANTES – basta contactar com a JKA-SP e fazer a inscrição.
 Os médicos oficiais do torneio estarão presentes para administrar os primeiros socorros e terão
o poder para decidir se o competidor lesionado poderá continuar ou não na competição. Qualquer
competidor que for obrigado a retirar-se da competição pelos médicos será desqualificado e não
poderá disputar qualquer outra prova.
 Todo competidor e Clube devem estar ciente de sua responsabilidade pessoal e aos
atendimentos médicos disponibilizados no torneio.
 Cada clube poderá registrar 1 (um) Delegado, 1 (um) Técnico e 1 (um) Auxiliar Técnico.
Somente o Delegado registrado poderá apresentar protestos contra a decisão dos árbitros,
mediante documento por escrito e acerto da Taxa de Reclamação.
 Todos os atletas deverão portar documento com foto para comprovar a idade caso seja
necessário. Os delegados terão o direito de solicitar os documentos de identidade dos
competidores para verificar as idades correspondentes. Em caso do não cumprimento deste
requisito, os participantes e dirigentes poderão ser sancionados.
 Todos os competidores deverão enviar o Termo de Responsabilidade assinados, via e-mail junto
com as inscrições (o original deverá ser entregue até o dia da competição) e os menores de 18
anos terão de apresentar o mesmo com a autorização dos pais. O não cumprimento deste
documento acarretará na desqualificação do competidor em sua participação no torneio. O
Delegado de cada clube é o responsável em entregar estes documentos à Comissão
Organizadora.
 Cada competidor deve usar um karate-gi branco com o nome/emblema do próprio clube no lado
esquerdo do peito e/ou o nome do clube nas costas para facilitar sua identificação.
 Os competidores menores e juvenis poderão participar somente em sua categoria
correspondente.
 Todas as equipes na 1.ª rodada deverão se apresentar com todos seus integrantes.
 Em caso de ausência de um competidor (por lesão ou outro motivo), nas seguintes rodadas, a
equipe poderá seguir participando, considerando a última luta vaga.

 Nenhuma alteração ou inclusão de competidores será admitido após o registro após a data final.
 Categorias que não preencherem no mínimo 2 atletas, não haverá realização de provas.
 As chaves da competição serão entregues às delegações, antes do evento, via e-mail.
 A premiação das Divisões Aspirantes será realizada imediatamente após o término de cada
prova (Kata e Kumite), no próprio Shiai-Jo (Koto).
 As premiações da Divisão Especial Categorias Até 14 anos, serão realizadas imediatamente
após o término de todas as provas (Kata e Kumite) no pódio.
 As premiações da Divisão Especial Categorias 15-16 anos, 17-18 anos, 19-20 anos e
Adulto, serão realizadas somente após o término de todas as provas (Kata e Kumite, Individual e
Equipes).
 Não será permitido entrar na área do evento/competição sem crachá de identificação.
 A Comissão Organizadora fornecerá alimentação a todos os árbitros e demais staff.
 O almoço para os árbitros será realizado sem parada nas competições – à partir das 12:30h, em
forma de rodízio.
 No Ginásio de Esportes Sergio Honda haverá lanchonete para atendimento ao público presente
– lanches, comidas rápidas, bebidas.
CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
Data
20 de Fevereiro à
16 de Março
16 de Março

Evento
Período de Inscrições
Prazo Final de Inscrições (Não serão aceitas inscrições após

Horário
8:00-17:00
Até às 17:00

essa data)

19 à 21 de Março

24 de Março
Sábado
Toda a
programação será
realizada no
ginásio do evento

Período de Revisão, Conferências e Possíveis Alterações
nas Chaves
Reunião Geral – Comissão Organizadora / Entrega de
Documentos / Retirada das Credenciais
Reunião de Árbitros
Congresso Técnico (obrigatório para árbitros, técnicos e mesários)
Concentração dos Clubes para Desfile
Cerimonial de Abertura / Desfile das Associações
Execução do Hino Nacional Brasileiro
Abertura Oficial / Discurso de Autoridades
Juramento do Atleta
Saudação Inicial
Retirada das Associações
Início das Competições
Premiação Final

8:00-17:00
8:00
8:30
8:45
9:15
9:30
9:40
9:45
9:55
9:56
9:57
10:05
17:30

 Hotéis próximo ao local da competição:
Lummina Hotel Barueri
Avenida Anápolis, 584 – Vila Nilva – CEP 06404-250 – Barueri-SP – Tel. (11) 2543-4343
(ao lado da Rodov. Castelo Branco, no sentido Interior-SP). Foi o Hotel Oficial do Camp. Sul-Americano
de Karate Shotokan JKA 2015.

Hotel Premier Barueri
R- Antonio Chalupe, 41 – V. Boa Vista – Barueri-SP – Tel: 4198-7220 / 4198-7168 / 43827384 / 4382-7285 (ao lado da Rodov. Castelo Branco, no sentido SP-Interior)

