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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cursos de árbitro, examinador, instrutor e exame de grau
XIX Campeonato Brasileiro de Karate-Do Shotokan JKA 2018
Complementando o comunicado já enviado esclarecemos que:
•

A Federação Paulista de Karatê Tradicional (FPKT) está colaborando na organização
administrativa do evento de forma que os inscritos poderão receber emails da Profa.
Adriana pelo e-mail fpktradicional@yahoo.com.br

•

Referente ao Curso de Árbitro, Examinador, Instrutor e Exame de Dan - 25 à 27 de
abril:

OBS1:
o curso é obrigatório para todos que farão o credenciamento para Árbitro,
Examinador e Instrutor bem como para os candidatos ao Exame de Dan. O passaporte JKA
deverá ser apresentado por todos os candidatos.
OBS2: Poderão também participar deste Curso, os Faixas Pretas interessados mesmo que
não façam nenhum Credenciamento nem Exame de Dan. Poderão participar do curso somente
Faixas Pretas e os Faixas Marrons que forem fazer exame de Dan. Todos os participantes
deverão ser filiado a JKA Brasil
OBS3: Atletas Faixas Pretas que forem participar dos cursos de quarta feira a sexta feira
deverão pagar a taxa de 360,00 reais e poderão participar do campeonato e dos cursos de
sexta feira à tarde e sábado de manhã. Este valor não tem desconto para grupos.
OBS3: Prazo para inscrição até 10 de abril.
• Referente ao Exame de Dan:
OBS1: O candidato deverá pagar junto com a taxa de inscrição o valor referente à taxa de
diploma e reconhecimento de grau. Em caso de reprovação, o valor referente à taxa de
diploma e reconhecimento de grau será devolvido. O valor total poderá ser parcelado em até 4
(quatro) vezes, com cheques.
OBS2: O candidato ao exame de 1º. Dan deverá ter o tempo de carência de no mínimo 2
anos na faixa marrom considerado a partir de marrom 3º. Kyu. As demais graduações devem
estar dentro do tempo de carência e idade mínima informados a seguir:
Instituto de Karate-Do ShotoKan JKA do Brasil
CNPJ 02.977.768 / 0001-45
Av. Tucuruvi – 313 Cj -22 Tucuruvi CEP 02305-000 São Paulo SP Brasil
Ce/ WhatSapp -+55 11 99612-3644 www.jkabrasil.com.br
E-mail: adm@nkkbrasil.com.br

Instituto de Karatê-Do Shotokan JKA do Brasil
THE

GRADUAÇÃO
1o. Dan
2o. Dan
3o. Dan
4o. Dan
5o. Dan
6o. Dan
7o. Dan
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TEMPO DE CARENCIA
2 anos de faixa marrom
3 anos de 1o. Dan
4 anos de 2o. Dan
5 anos de 3o. Dan
6 anos de 4o. Dan
7 anos de 5o. Dan
8 anos de 6o. Dan

IDADE MINIMA
12 anos
22 anos
26 anos
32 anos
38 anos
45 anos
53 anos

OBS3: Os candidatos ao exame de 1º. Dan deverão apresentar todos os certificados de
kyu até Faixa Marrom. Os candidatos ao exame de 2º Dan em diante deverão apresentar o
último Diploma de Dan. Aqueles alunos que forem fazer exame de Dan e não tiverem os
referidos Certificados e Diplomas deverão solicitar com antecedência junto à JKA. A
solicitação dos certificados deverá ser feita até o dia 10 de abril pelo email
adm@nkkbrasil.com.br (Sr. Renato)
OBS4: Os candidatos ao exame de Dan do Estado de São Paulo deverão apresentar
também os certificados de participação em 2 (dois) cursos oficiais da JKA-Br, JKA-SP ou
FPKT nos 2 (dois) últimos anos (2016 e 2017)
OBS5:
O
candidato
ao
exame
de
Dan
deverá
enviar
por
email
(fpktradicional@yahoo.com.br com cópia para adm@nkkbrasil.com.br ) a ficha de inscrição do
exame (será enviada posteriormente ao email do candidato quando o mesmo fizer a
inscrição para o exame) , as copias dos certificados de kyu ou diploma de Dan scaneados (os
originais deverão ser apresentados no dia do exame), a carta de autorização scaneada (a
carta original deverá ser entregue no dia do exame). Segue modelo da carta de autorização
em anexo. Após o recebimento da inscrição e documentos, o candidato receberá confirmação
da inscrição via email.
.

• Referente ao Campeonato Brasileiro e Curso Técnico:
OBS1: O curso é aberto a todas às Graduações na 6ª. feira a tarde e sábado de manha
independente da participação no Campeonato Brasileiro. Considerar os valores, descontos e
prazos de inscrição conforme o comunicado anterior já enviado.
OBS2: Todos os atletas de todas as categorias deverão participar do curso na 6ª. feira a
tarde e no sábado de manhã.
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OBS3: a taxa de competição no valor de R$ 90,00 é somente para os atletas que forem
isentos do pagamento do curso. Serão isentos de pagamento do curso de 6ª. feira a tarde e no
sábado de manhã, Professores Faixas Pretas 5º. Dan JKA e acima, com diploma da JKA
Japão, participando com três (3) atletas ou árbitros na competição ou curso
OBS4: Prazo para inscrição para o campeonato até 25 de março.
Prazo para inscrição para o curso até 10 de abril.
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