
9° CAMPEONATO MINEIRO DE KYOKUSHINKAIKAN KARATE 
DIA 30 DE ABRIL DE 2017 

COMPLEXO POLIESPORTIVO PEDRO CARDOSO, RUA LAURA MARGARIDA QUEIROZ – BAIRRO NOSSA SENHORA DE 
FATIMA ITABIRITO MG 

“POLIESPORTIVO DA POPULAR” 
Horário de início: DOMINGO - 08:40 horas  

Pesagem de 7:30 as 8:10 - Doação de 01 litro de leite longa vida  

 Inscrições até as 00:00 do dia 23 de Abril de 2017– Taxa R$ 65,00  

* Depósito Bancário: Banco Santander - Agência 3156 Conta Poupança 60.013374.7 Ailton Heleno Teixeira Reis CPF 050178086-63 

Enviar Ficha p/ Sensei Selma Cristina E-mail:selmaxzen@yahoo.com.br em copia para Senpai Ailton Heleno Teixeira Reis 
 E-mail ailton.reis@vale.com; ailton.reis@icloud.com; juntamente com comprovante de depósito bancário das mesmas. 

Para maiores informações ligue: Ailton Reis 55 (31) 9 96077655 WhatsApp (31) 98774-1398 ou Sensei Selma whatsApp (31) 996857874 
  

 

CATEGORIAS DE KUMITE MASCULINO – TAXA DE INSCRIÇÃO – R$ 65,00 
 

 
* KUMITE MIRIM 1 ABSOLUTO LEVE e PESADO    ( 07 e 08 anos pela média de pesos) --------------------------------------------------------- (     ) 
* KUMITE MIRIM 2 ABSOLUTO LEVE e PESADO    ( 09 e 10 anos pela média de pesos ) -------------------------------------------------------- (      ) 
* KUMITE INFANTIL ABSOLUTO LEVE e PESADO  (11 e 12 anos, pela média de pesos) ------------------------------------------------------- (      ) 
* KUMITE INFANTO ABSOLUTO LEVE e PESADO (13 e 14 anos, pela média de pesos) ---------------------------------------------------------(     ) 
* KUMITE JUVENIL  INICIANTE LEVE e PESADO  (15 a 17 anos, pela media de pesos – branca, laranja e azul) ------------------------(      ) 
* KUMITE JUVENIL AVANÇADO LEVE e PESADO  (15 a 17 anos, pela media de pesos – amarela,verde, marrom e preta)----------(     ) 
* KUMITE ADULTO COLORIDA INICIANTE LEVE e PESADO ( branca, laranja  pela média de pesos) ---------------------------------------(      ) 
* KUMITE ADULTO COLORIDA AVANÇADO LEVE e PESADO (azul e amarela, pela média de pesos) --------------------------------------- (      ) 
* KUMITE ADULTO ABSOLUTO (Verde  Marrom e Preta leve ate  69,9999) --------------------------------------------------------------------------- (   ) 
* KUMITE ADULTO ABSOLUTO (Verde  Marrom e Preta media de 70,000 a 79,999) ---------------------------------------------------------------- (      ) 
* KUMITE ADULTO ABSOLUTO (Verde  Marrom e Preta pesado acima de 80,00) -------------------------------------------------------------------(   ) 
 

CATEGORIA DE KUMITE ROBOCOP– TAXA DE INSCRIÇÃO – R$ 65,00 
 

* KUMITE ROBOCOP ABSOLUTO MASCULINO E FEMININO (sendo masculino ate 06 e feminino ate 08) -----------------------------------(     ) 
 

CATEGORIAS DE KUMITE FEMININO – TAXA DE INSCRIÇÃO – R$ 65,00 
 
* KUMITE INFANTIL ABSOLUTO FEMININO LEVE e PESADO (09 e 10 anos, pela média  pesos ) ----------------------------------------------(     ) 
* KUMITE INFANTIL ABSOLUTO FEMININO LEVE e PESADO (11 e 12 anos, pela média  pesos ) ----------------------------------------------(  ) 
* KUMITE INFANTO ABSOLUTO FEMININO LEVE e PESADO (13 e 14 anos, pela média de pesos) --------------------------------------------(     ) 
* KUMITE JUVENIL  INICIANTE FEMININO LEVE e PESADO  (15 a 17 anos, pela media de pesos – branca à amarela) -----------------(     ) 
* KUMITE JUVENIL AVANÇADO FEMININO LEVE e PESADO (15 a 17 anos, pela media de pesos – verde, marrom e preta)----------(     ) 
* KUMITE  ADULTO INICIANTE FEMININO LEVE e PESADO  (Acima de 18 anos, branca a amarela) ------------------------------------------(     ) 
* KUMITE  ADULTO AVANÇADO FEMININO LEVE e PESADO (Acima de 18 anos, verde, marrom e preta, media de pesos)----------(  ) 

 

CATEGORIA DE KATA – TAXA DE INSCRIÇÃO – R$ 65,00 
 

OBS.: O atleta deverá fazer o kata referente a sua categoria, de acordo com as regras. Vide regulamento. 
 Preencher nome dos katas abaixo 

* Faixa Branca e Laranja (Masculino e Feminino até 14 anos) ---------------------------------------------------------------------------------------------(     ) 
* Faixa Branca e Laranja (Masculino e Feminino acima de 15 anos) -------------------------------------------------------------------------------------(     ) 
* Faixa Azul e Amarela Verde (Masculino e Feminino até 14 anos) ------------------------------------------------------------------------------------------(      ) 
* Faixa Azul Amarela verde, (Masculino e Feminino acima de15 anos) ---------------------------------------------------------------------------------(     ) 
* Faixa Marrom e Preta (Masculino e Feminino até 14 anos) ------------------------------------------------------------------------------ ---(     ) 
* Faixa Marrom e Preta (Feminino acima de 15 anos) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------(     ) 
* Faixa Marrom e Preta (Masculino acima de 15 anos) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(     ) 
 

1º Kata: ___________________ caso empate 2º Kata: ____________________ caso empate 3º Kata: ________________ 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE ATLETA 9° CAMPEONATO MINEIRO DE KYOKUSHINKAIKAN KARATE 
 

 

*  *  * PREENCHER LEGÍVEL OU EM LETRA DE FORMA *  *  * 

 

Nome: __________________________________________________ 

Idade: ________ Data de Nasc. ___/___/____ Peso : _______ Altura : __________ 

RG.: ______________Graduação:___________________Tempo de Treino: _____ 
Acad. / Associação:__________________ E-mail: __________________________ 
Endereço do Atleta: __________________________________________________  
Fone: (       ) ________________Cidade: ________________Estado:____________ 
 

DECLARAÇÃO - 1-Declaro estar apto da minha participação neste evento de lutas. 2 - Declaro estar ciente do regulamento desta Competição. 3 - Declaro estar 
gozando de plena saúde mental e física para esta competição. 4 - É de minha inteira responsabilidade quaisquer danos físicos causados durante a competição, pois 
entendo que por ser um esporte de combate , e portanto o choque físico será eminente . 5 - Declaro que a organização do evento não será responsável por qualquer 
dano experimentado por mim, atleta, em razão de minha participação nesta competição, de ordem patrimonial ou moral, isentando-se do pagamento de qualquer 
indenização por ventura cabível. 6 - Qualquer imagem promocional do evento (fotos ou filmagens) poderá ser explorada comercialmente.  7 - Declaro estar ciente que 
devo usar o protetor genital (masculino). 8 - Declaro que também é obrigatório o uso de protetor facial (Capacete), também de uso pessoal. 9 - Todos os atletas 
deverão apresentar a carteirinha da Confederação atualizada, ou o RG. para comprovação da idade. 10 - Qualquer irregularidade o atleta poderá ser suspenso do 

Torneio. Haverá sanções pela CBKKKTMMA. 
 

Local e Data: ______________________________    ________________________________________ 
 Assinatura do Atleta ou do Responsável (quando menor) 

Nome do Responsável__________________________________________ RG. ___________________________ 
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