
1º OPEN NACIONAL  DE KYOKUSHINKAIKAN KARATE E SIMILARES 
Dia 15 de Outubro de 2017 – Início  às 09:00 horas – Local: Clube Recreativo DOM Pedro II.Rua Floriano Franco, 10, bairro carijós ,Conselheiro 

Lafaiete – MG.Inscrições até 08/10/2017 – Taxas (Kumite = R$ 60,00) / ( Robocop = R$60,00 ) /  (KATÁ = R$60,00) -Depósito bancário - Caixa 

Econômica Federal – AG 0127, conta poupança 106205-3 em  nome de Aldair Braga da Costa - Enviar ficha para Praça Pimentel Duarte,143, 

2º andar,centro, CEP 36400 000 -   Conselheiro Lafaiete – MG /  Tel / whatsapp.: (31) 98599-2737 (oi)   (31)99685-7874 (vivo).                 E-mail: 

senseialdairkaratekyokuhshinmg@hotmail.com/ selmaxzen@yahoo.com.br/.REALIZAÇÃO: Academia Shizen de Karate kyokushinkaikan / 

ORGANIZAÇÃO: Sensei Aldair Braga da Costa e Senpai Selma Cristina da silva  APOIO: Federação Mineira de kyokushinkaikan Karate , 

Confederação Brasileira de kyokushinkaikan karate, Associação Kyokushinkakaikan karate Iko Matsushima de Conselheiro Lafaiete. 

ENTRADA:  ATLETAS que forem competir -  01 litro de leite longa vida.                                                                                                                                                                 

ACOMPANHANTES, FAMILIARES E QUALQUER OUTRO TIPO DE PÚBLICO ESPECTADOR- 01 kg de alimento não perecível. Exceto sal e fubá. 

1- CATEGORIA DE KUMITE MASCULINO LEVE E PESADO - TAXA DE INSCRIÇÃO – R$ 60,00 
Assinalar com um (X) na sua faixa etária: 
Faixa Branca  ( 5,6 )  (7 e 8)  (9 e 10)    (11 e 12)      (13 e 14)      (15 a 17) -   (acima de 18) anos 

Faixas Laranja e Azul    (7 e 8)  (9 e 10)    (11  e 12)     (13 e 14)      (15 a 17) - (acima de 18) anos 

Faixas Amarela e Verde   (9 e 10)  (11 e 12)    (13 e 14 )     (15 a 17)      (acima de 18)  anos 

Faixas Marrom e Preta categoria única Absoluto de peso      (9, 10, 11)       (12,13,14)         (15,16,17) anos 

 2 - CATEGORIA DE KUMITE FEMININO LEVE E PESADO – TAXA DE INSCRIÇÃO – R$ 60,00 

Assinalar com um (X) na sua faixa etária: 
Faixas Branca e Laranja  (8 e 9)  (10 e 11)    (12 e 13)    (14 e 15)    (16e17)    (acima de 18) anos 

 Faixas Azul, Amarela e Verde  (8 e 9)  (10 e 11)    (12 e 13)    (14 e 15)    (16e17)    (acima de 18) anos 

 Faixas Marrom e Preta  categoria única absoluto de peso (12,13,14)  (15,16,17) anos 

3- CATEGORIAS ESPECIAIS DE KUMITE ABSOLUTO DE PESO E GRADUAÇÃO                                
 ASSINALAR UM (X) ABAIXO NA SUA CATEGORIA  /TAXAS DE INSCRIÇÕES/ROBOCOP R$60,00/KUMITE R$60,00. 
(   )  Kumite Robocop Masculino e Feminino  absoluto de peso e graduação até 08 anos. 

(   )  Kumite Feminino  acima de 15 anos absoluto de peso, de faixa branca a  preta ( A cada luta que a 

atleta vencer ganhará R$50,00 ) OBS: Somente receberá R$50,00 por luta vencida se essa categoria  

inscrever no mínimo de 04 atletas. (Se=ou +de 12 atletas a campeã receberá um prêmio em dinheiro de R$ 1.000,00 )   

(   )  Kumite Masculino Acima de 18 anos absoluto de peso de faixa branca a preta ( A cada luta que o 

atleta  vencer ganhará (R$50,00 ). OBS: Somente receberá R$50,00 por luta vencida se essa categoria  inscrever no mínimo de 

04 atletas.  ( Se nessa categoria tiver no mínimo  12 atletas competindo, o campeão receberá um prêmio em dinheiro de R$ 1.000,00 )   

4 -CATEGORIAS  DE KATÁ MASCULINO OU FEMININO ABSOLUTO DE IDADE – TAXA R$ 60,00 
OBS: O atleta poderá executar somente os katás que estão na relação  de opções abaixo e de acordo com sua graduação independente de 
estilos. Poderá repetir ou não o mesmo katá quantas vezes ele desejar.  

FAIXA BRANCA ( Taikyokus IchiI,ni  e sokugi taikyoku ichi) / Faixa Laranja ( taikyokus ichi,Ni,San e Pinan ichi) /  FAIXA AZUL ( Taikyoku San, 

Pinan ichi e Pinan Ni ) / FAIXA AMARELA ( Pinan Ni, Pinan San e Pinan Yon ) / FAIXA VERDE E ROXA ( Pinan Yon, Pinan Gô e Yantsu ) / FAIXAS 
MARRONS 1º e 2º KYU ( Todos os 5 Pinans, Yantsu, Sanchin katá e Gekisai- daí ) / FAIXAS PRETAS 1º,2º,3º,4º..... DAN /  ( Tsukino katá , Saifa,, 
Gekisai- sho,Seienchin,Garyu,Tensho, Kanku,(o 1º)  e Seipai ).                                                                                                                                                   

Assinalar com um (X) na sua categoria:        
Faixa Branca Todas idades       (     )   Masculino     (     )  Feminino  Faixa Verde e Roxa   Todas idades (     )   Masculino      (     )    Feminino                                                                                                
Faixa Laranja    Todas idades  (     )   Masculino (     )  Feminino   Faixa Marrom    Todas idades  (     )   Masculino      (     )  Feminino                
Faixa  Azul  Todas idades        (     )   Masculino (     )  Feminino     Faixa Preta  Todas idades        (     )  Masculino       (     )   Feminino 
Faixa Amarela   Todas idades(     )   Masculino      (    )  Feminino 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE ATLETA DO 1º OPEN NACIONAL DE KYOKUSHINKAIKAN KARATE E  SIMILARES 

***               Preencher Legível ou em Letras de Forma       *** 

                                                                                                                               

NOME_________________________________________________________________ _____________________________________               

IDADE________________DATA DE NASC._____/______/______  PESO___________    ALTURA______________________________                        

RG______________________ GRADUAÇÃO_________________________ TEMPO DE TREINO_______________________________                                                               

TEL. (    ) ______________________ACADEMIA/ASSOCIAÇÃO__________________________________________________________  

EMAIL_______________________________________  ENDEREÇO ______________________________________________________  

BAIRRO___________________________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 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 choque físico é eminente.5- Declaro que a organização do evento não será responsável por qualquer dano experimentado por mim atleta em razão da minha 

participação nesta competição , de ordem patrimonial ou moral, isento-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 

do protetor facial (capacete), também de uso pessoal.9-Todos os atletas deverão apresentar a carteirinha da federação, confederação atualizada, ou o RG para comprovação da 

idade.10- Qualquer irregularidade o atleta poderá ser suspenso do torneio. Haverá sanções pela FMKKK e CBKKKTMMA. 

Local e data_____________________________________       __________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                Assinatura do atleta ( quando maior ) / ou RG e assinatura por extenso e legível do responsável  (quando atleta menor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PROMOÇÔES 
NAS INSCRIÇÔES 

SOMENTE KATÁ 
R$60,00 

        SOMENTE ROBOCOP      
                   R$60,00                                                                                                

SOMENTE KUMITÊ 
R$60,00 

KATÀ + ROBOCOP 
R$100,00 

KUMITE + KATÁ 
R$100,00 

 

            KUMITE + ROBOCOP 
                  R$100,00 

KUMITE+ROBOCOP+KATÁ 
                   R$150,00 

KUMITE+KUMITE+KATÁ 
                R$150,00 

mailto:selmaxzen@yahoo.com.br/

