
 



C O N V I T E 
 

O presidente da Federação Paranaense Kyokushinkaikan de 

Artes Marciais, Shihan João Marcos da Silveira e o Presidente 

da Confederação Brasileira de Kyokushinkaikan Karate, 

Shihan José Koei Nagata, tem a honra de convidar sua Academia, 

Associação ou Federação para participar do 3º CAMPEONATO 

PARANAENSE DE KYOKUSHINKAIKAN KARATE, que 

será realizado no dia 21 de Outubro de 2017, na cidade de 

LONDRINA-PR. 

O evento será realizado nas dependências do Ginásio 

Poliesportivo do Londrina Country Club. 

A competição terá inicio no sábado dia 21 DE OUTUBRO as 

14:00hs com as categorias de KATA (Apresentação) e na 

sequencia as categorias de KUMITE (Combate). 
 
 
 
 
 
Teremos muito orgulho em recebê-los em nossa cidade. Sua presença 

é indispensável e seus atletas determinarão o nível do Karatê 

Kyokushinkaikan no Brasil. 

 

 

 

 

Um grande abraço 

Osu! 

 

 

 

 

 



INFORMAÇÕES  
 

SHIHAN: JOÃO MARCOS DA SILVEIRA 
Fone/Watsapp: (43) 99102.3364 

E-mail: shihanjoaomarcos@gmail.com 

DIA 21 de Outubro de 2017 

Ginásio Poliesportivo do Londrina Country Club 

Rua Fernando de Noronha, 977 – Centro – Londrina/PR 

Horário de Inicio: Dia 21 Sábado às 14:00 Horas 

 

 NÃO SERÁ ACEITO INSCRIÇÕES APÓS O DIA 18 DE OUTUBRO. 

 Montagem das tabelas dia 19 de Outubro, quinta feira. 
 

PREMIAÇÕES 

 
 
 

DO ATLETA: 

1. Apresentar-se com uniforme padrão ao estilo Kyokushinkaikan, calça e blusão na cor branca, símbolo 

bordado no peito, nas costas e na manga esquerda. 

2. Apresentar a carteirinha nacional com validade 2017 da Confederação Brasileira. 

3. O atleta internacional pertencente ao grupo IKO Matsushima, deverá apresentar o membercardship IKO 

Matsushima (Carteirinha internacional). 

4. Os convidados devem apresentar o RG ou passaporte. 

5. Cuidar de seu asseio pessoal, sendo as unhas dos pés e mãos devidamente aparadas. 

6. Agir corretamente antes, durante e após o evento, condizendo com os ensinamentos e filosofias 

Kyokushinkaikan. 

 

 



REGULAMENTO  

3º CAMPEONATO PARANAENSE DE KYOKUSHINKAIKAN KARATE 

 

DA INSCRIÇÃO 

1. As inscrições para a participação do 3º Campeonato Paranaense de Kyokushinkaikan Karate encerram-

se às 00h00min do dia 15 de Outubro de 2017 conforme ficha de inscrição. O valor da taxa de inscrição 

será de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), e para os filiados a Kyokushinkaikan IKO-Matsushima será de R$ 

40,00 (Quarenta Reais). Após essa data e de (16 a 18 de Outubro) o valor da taxa será de R$ 70,00 

(Setenta Reais) e para filiados a Kyokushinkaikan IKO-Matsushima será de R$ 60,00 (Sessenta 

Reais). Não serão aceitas inscrições após o dia 18 de Outubro de 2017. 

2. Só serão aceitas inscrições com o referido pagamento da taxa no Banco do Bradesco, Agência 2459 

Conta Poupança 1004900-8 em nome de JOÃO MARCOS DA SILVEIRA. 

3. As fichas deverão ser enviadas por email para - shihanjoaomarcos@gmail.com - contendo as seguintes 

informações: Nome, Idade, Data de Nascimento, Peso, Graduação, Associação/Academia, até o dia 

18/10/2017.  

4. Contato: Fone/Watsapp: (43) 99102-3364 (Shihan João Marcos). 

 

DO TORNEIO 

1. O competidor deverá comparecer na área de competição (Taijo) na sua primeira chamada, devidamente 

uniformizado (Dogi Branco) e portando todos os EPIs (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), 

havendo tolerância de 20 segundos. Caso não compareça será dado a vitória ao oponente. 

2. O tempo de Combate será dividido conforme as categorias. Na categoria Absoluta Preta serão assim 

determinadas: 03 (três) minutos de luta, permanecendo o empate, haverá mais 02 (dois) minutos e se 

persistir, acrescentará mais 02 (dois) minutos de combate. Após o terceiro empate a luta será definida 

pela diferença de peso (acima de 5 Kg.), onde o menor peso será declarado vencedor da luta.  

 

DOS ÁRBITROS 

1. Para arbitrar os combates, a Comissão Organizadora designará 04 (quatro) árbitros laterais e 01 (um) 

árbitro central. 

2. A decisão de cada árbitro lateral valerá 01 (um) ponto e a do árbitro central, um ponto. 

3. Para esclarecer possíveis dúvidas e orientar os árbitros será nomeado um Conselho de Árbitros presidido 

pelo Chefe de Árbitros e Diretor técnico da Confederação Kyokushinkaikan Karate. 

 

DA PESAGEM 

1. Local da pesagem: Ginásio Poliesportivo do Londrina Country Club – Londrina/PR. 

2. Todo atleta que se portar fora do peso da sua categoria poderá ser excluído da competição se não perder 

o peso excessivo em tempo hábil. 

3. Todo atleta que se portar fora do peso de sua categoria para menos este não será remanejado para outra 

categoria ficando sua participação obrigatória á categoria já inscrita. 



4. Após a pesagem, todo atleta deverá se dirigir a mesa de conferência de categorias e apresentar 

documentação ORIGINAL RG, CNH OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO que comprovem a sua idade. 

 

DAS REGRAS 

1. O Conselho de árbitros e os árbitros laterais se basearão pelas regras do Kyokushinkaikan Karate, 

devendo os competidores obedecer às regras do estilo. 

2. O atleta que cometer infração receberá (CHUI) e perderá meio ponto. 

3. Se o oponente ficar fugindo da luta tentando administrar sem combater, receberá advertência também. 

4. O Atleta que cometer 02 (dois) pontos negativos (GENTEN NI) em um mesmo combate será 

desclassificado (SHIKKAKU), cabendo a vitória a seu oponente. 

5. O desrespeito, agressão, ou tentativa de agressão aos dirigentes, à Comissão Organizadora, acarretarão 

a desclassificação sumária do Campeonato. 

 É proibido o uso de ataduras nas mãos, nas pernas, joelhos, antebraços, (Somente com autorização 

Médica). Permite-se usar: tornozeleiras, uma em cada pé, dilatador nasal e protetor bucal. 

 Em outros casos consultar o médico do Campeonato para avaliação e posteriormente aprovação no 

uso de protetores. 

 Todo atleta masculino que usar camiseta por baixo da blusa do DOGI será descontado ½ ponto e o 

juiz central mandará retirar o mesmo. Somente com autorização médica este poderá lutar com a 

camiseta. 

 Nas categorias: JUVENIL E ADULTO MASCULINO deverão trajar o protetor genital de uso pessoal 

(obrigatório), sendo o protetor bucal opcional.  

 Nas categorias femininas, as mulheres devem providenciar o protetor peitoral de uso pessoal, 

sendo usado por baixo do Dogi no momento da luta. 

 O atleta que não estiver devidamente trajado será sumariamente desclassificado. 

 Todos os atletas da organização Kyokushinkaikan deverão estar com o kimono identificado nas 

costas e peito o estilo.  

 

FALTAS (TÉCNICAS PROIBIDAS) 

1. Acertar com a mão ou o braço, do pescoço para cima (pescoço, nuca e rosto em geral): perde-se ½, 01 

ponto ou desclassificação conforme o caso. 

2. Segurar o KIMONO do adversário: perde-se ½ ponto. 

3. Segurar o KIMONO do adversário e atacar: perde-se 01 ponto, ou seja, ½ por segurar e 1/2 por atacar. 

4. Agarrar: perde-se ½ ponto. 

5. Agarrar e atacar: perde-se 01 ponto. 

6. Usar técnica de Judô (técnicas de imobilização, torção e projeção): perde-se ½, 01 ponto, ou 

desclassificação conforme o caso. 

7. Empurrar o adversário com a palma da mão: perde-se ½ ponto. 

8. Usar a testa (Zutsuki): perde-se 01 ponto ou desclassificação. 

9. Usar as garras: perde-se ½, 01 ponto ou desclassificação. 

10. Morder: perde-se 01 ponto ou desclassificação. 

11. Acertar o ponto vital (Kin Geri): perde-se ½, 01, ou desclassificação. 

12. Acertar na parte frontal do joelho: desclassificação. 

13. Travar os braços do adversário, para que o mesmo não possa socar: perde-se ½ ponto. 

14. Acertar o adversário caído: perde-se ½, 01 ponto ou desclassificação. 

15. Se o juiz avisar para parar (STOP) e os oponentes continuarem: os dois levarão falta, perde-se ½ ponto. 



16. Ficar sem atacar: perde-se ½ ponto. 

17. Sair 03 (três) vezes fora da linha de marcação (Kotô): perde-se ½ ponto. 

Obs. Somente no caso de estar fugindo do combate, nas demais situações não serão penalizados: 

perde-se ½ ponto a cada saída. 

18. Cair a parte de baixo do uniforme (calça): perde-se 01 ponto ou desclassificação. 

19. Cair à faixa da cintura (Obi): perde-se ½ ponto. 

20. Usar qualquer tipo de arma ou protetor brusco: desclassificação. 

21. Haver discussões ou ofensas durante a luta: perde-se ½, 01 ponto ou poderá ser desclassificado. 

22. Incitar o adversário por meio de gestos: perde-se ½, 01 ponto ou desclassificação. 

23. Agir com mau procedimento durante o Campeonato: suspensão temporária ou eliminação, conforme 

reunião dos dirigentes da CONFEDERAÇÂO. 

24. E se ainda houver outros motivos aqui não previstos os juízes poderão acatar como falta se assim 

julgarem.  

 

TÉCNICAS VÁLIDAS 

1. Acertar com qualquer parte do punho (seiken, uraken, shuto, tettsui) na região abdominal, peitoral, 

costelas, ombro e clavícula. 

2. Acertar com o cotovelo na região do abdômen, costela, ombro, clavícula. 

3. Acertar o tornozelo e panturrilha (gêmeos), com qualquer tipo de chute circular baixo. 

4. Acertar a região da coxa, tanto interno como externo, com qualquer tipo de chute circular. 

5. Acertar a região abdominal, peitoral, costelas e rosto em geral com qualquer tipo de chute frontal, 

Circular, lateral, descendente, giratório, de costa, e chutes voadores. 

 

Observação: Caso o atleta na hora do resultado da sua luta achar a decisão dos árbitros injusta, não 

poderá reclamar diretamente para a Comissão Organizadora e Supervisora, mas sim para o seu 

professor e o mesmo falará com a Comissão Supervisora. 

O UNIFORME (DOGI) DE COMPETIÇÃO SERÁ DE COR BRANCA. 

 O atleta poderá ser acompanhado de seu técnico, que terá uma área reservada ao mesmo, onde 

deverá orientar o seu atleta por meio de gestos e de viva voz. O técnico não poderá tocar, alimentar, 

ou fazê-lo ingerir líquido. Caso isso aconteça o atleta perderá 01 ponto (Genten Ichi). 

 O Técnico por sua vez, não deverá exaltar-se, ou infringir atos ou gestos contra a arbitragem. Caso 

isso ocorra o atleta perderá 01 ponto (Genten Ichi) e se novamente ocorrer à infração será 

desclassificado (Genten Ni). 

 OBS: Os técnicos para orientar seus atletas deverão estar uniformizados de Kimono ou Social. 

 

VITÓRIA 

1. A vitória dependerá do nocaute Técnico (Waza Ari), Nocaute (IpponGachi), Hantei (decisão dos Juízes), 

Peso ou Faltas (Técnicas Proibidas). 

 

 

 

 



CONSIDERA-SE O WAZA ARI (NOCAUTE TÉCNICO) 

1. Quando o adversário cair em consequência da aplicação fulminante e explosiva de golpes permitidos e 

se recuperar em menos de 05 (cinco) segundos. 

2. Desequilibrar-se (quase cair) demonstrando a eficácia do golpe aplicado pelo oponente (sentir o golpe) e 

se recuperar em menos de 05 (cinco) segundos. 

 

CONSIDERA-SE O IPPON GACHI (NOCAUTE REAL) 

1. Quando o adversário cair em consequência da aplicação fulminante e explosiva de golpes permitidos. 

2. Desequilibrar-se (quase cair) demonstrando a eficácia do golpe aplicado pelo oponente (sentir o golpe). 

3. Quando da desistência do adversário. 

 

A DECISÃO DOS JUÍZES (HANTEI GACHI) 

1. HanteiGachi: decisão por pontos, onde só ganhará aquele que obter no mínimo 03 (três) pontos dos 

juízes, caso não houver obtido os pontos, poderá haver empate. 

 

EXECUÇÃO DE KATA 

1. O atleta poderá executar qualquer Kata da Linhagem IKO Matsushima. Caso o convidado queria 

participar, deverá aprender e executar o Kata de nossa linhagem.  

2. Havendo empate na contagem dos pontos de classificação, o atleta deverá executar outro Kata da 

linhagem IKO Matsushima.  

3. Havendo outro empate deverá executar outro Kata, ou seja o atleta deverá saber e executar pelo menos 

03 Katas de competição. 

 

DAS RESPONSABILIDADES  

1. A Confederação Brasileira de Kyokushinkaikan Karate, a Federação Paranaense Kyokushinkaikan de 

Artes Marciais, o Londrina Country Club e a Comissão Organizadora do 3º Campeonato Paranaense de 

Kyokushinkaikan Karate não se responsabilizarão por lesões, acidentes ou prejuízos causados pelos 

participantes ou delegações, antes, durante ou após o Torneio, assim sendo, Dirigentes e Técnicos de 

Academias, Associações e Federações, devem se assegurar que seus atletas estejam com o atestado 

médico em dia e arquivado em sua sede para possível consulta.  

 

IDENTIFICAÇÃO 

1. Cada Academia/Associação deverá providenciar a PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, tamanho 60 cm de 

comprimento por 20 cm de largura, fundo branco. Em primeiro plano deverá constar o nome do estilo 

escrito em preto e abaixo o nome da cidade em vermelho. Caso na mesma cidade houver outra 

academia do mesmo estilo poderá constar, para identificação o nome da academia ou clube. 

 

 

 



3º CAMPEONATO PARANAENSE DE KYOKUSHINKAIKAN KARATE 

21 DE OUTUBRO DE 2017 

Local: Ginásio de Esportes do Londrina Country Club – Londrina - PR  
Horário Sábado: 14h00 (Kumite Masculino e Feminino) - Pesagem das 13h00 

*Inscrições até o dia 15 de Outubro de 2017 – Taxa R$ 50,00 – Filiados IKO Matsushima – R$ 40,00 

*Depósito Banco do Bradesco, Agência 2459 Conta Poupança 1004900-8 João Marcos da Silveira 

CONTATO: Fone/Watsapp: (43) 99102.3364 Shihan João Marcos 

Email: shihanjoaomarcos@gmail.com 
 

CATEGORIAS DE KUMITE MASCULINO 
(   ) KUMITE MIRIM 1 ROCOBOP – masculino e feminino até 06 anos. (Faixa Branca a Preta) 
(   ) KUMITE MIRIM 2 ROCOBOP – masculino e feminino 07 e 08 anos. (Faixa Branca a Preta) 
(   ) KUMITE MIRIM 3 LEVE - 09 e 10 anos até 35.999 KG. (Faixa Branca a Preta) 
(   ) KUMITE MIRIM 4 PESADO - 09 e 10 anos acima de 36 KG. (Faixa Branca a Preta) 
(   ) KUMITE INFANTIL LEVE - 11 e 12 anos até 40.999 KG. (Faixa Branca a Preta) 
(   ) KUMITE INFANTIL PESADO - 11 e 12 anos acima de 41 KG. (Faixa Branca a Preta) 
(   ) KUMITE INFANTO LEVE - 13 e 14 anos até 45.999 KG. (Faixa Branca a Preta) 
(   ) KUMITE INFANTO PESADO - 13 e 14 anos acima de 46 KG. (Faixa Branca a Preta) 
(   ) KUMITE JUVENIL LEVE - 15 a 17 anos até 65.999 KG. – (Faixa Branca a Amarela) 
(   ) KUMITE JUVENIL PESADO - 15 a 17 anos acima 66 KG. – (Faixa Branca a Amarela) 
(   ) KUMITE JUVENIL AVANÇADO LEVE - 15 a 17 anos até 65.999 KG. – (Faixa Verde a Preta) 
(   ) KUMITE JUVENIL AVANÇADO PESADO - 15 a 17 anos acima 66 KG. – (Faixa Verde a Preta) 
(   ) KUMITE ADULTO LEVE – Acima de 18 anos até 70.999 KG. – (Faixa Branca a Amarela) 
(   ) KUMITE ADULTO PESADO – Acima de 18 anos acima de 76 KG. (Faixa Branca a Amarela) 
(   ) KUMITE ADULTO AVANÇADO LEVE – Acima de 18 anos até 70.999 KG. – (Faixa Verde a Preta) 
(   ) KUMITE ADULTO AVANÇADO MÉDIO – Acima de 18 anos de 71 à 80.999 KG. – Faixa Verde a Preta) 
(   ) KUMITE ADULTO AVANÇADO PESADO – Acima de 18 anos acima de 81 KG. - (Faixa Verde a Preta) 

CATEGORIAS DE KUMITE FEMININO 
(   ) KUMITE MIRIM FEMININO LEVE - 09 e 10 anos até 30.999 KG. (Faixa Branca a Preta) 
(   ) KUMITE MIRIM FEMININO PESADO - 09 e 10 anos acima 31 KG. (Faixa Branca a Preta) 
(   ) KUMITE INFANTIL FEMININO LEVE - 11 e 12 anos até 35.999 KG. (Faixa Branca a Preta) 
(   ) KUMITE INFANTIL FEMININO PESADO - 11 e 12 anos acima 36 KG. (Faixa Branca a Preta) 
(   ) KUMITE INFANTO FEMININO LEVE - 13 e 14 anos até 40.999 KG. (Faixa Branca a Preta) 
(   ) KUMITE INFANTO FEMININO PESADO - 13 e 14 anos até 40.999 KG. (Faixa Branca a Preta) 
(   ) KUMITE JUVENIL FEMININO LEVE - Acima de 15 a 17 anos até 55.999 KG. (Faixa Branca a Preta) 
(   ) KUMITE JUVENIL FEMININO PESADO - Acima de 15 a 17 anos acima de 56 KG. (Faixa Branca a Preta) 
(   ) KUMITE FEMININO LEVE - Acima de 18 anos – até 60.999 KG. (Faixa Branca a Amarela) 
(   ) KUMITE FEMININO PESADO - Acima de 18 anos - acima de 61 KG (Faixa Branca a Amarela) 
(   ) KUMITE AVANÇADA FEMININO LEVE - Acima de 15 anos - até 67.999 KG. (Faixa Verde a Preta) 
(   ) KUMITE AVANÇADA FEMININO PESADO - Acima de 15 anos - acima de 68 KG. (Faixa Verde a Preta) 

CATEGORIA DE KATA 
OBS.: O ATLETA PODERÁ EXECUTAR QUALQUER KATA, INDEPENDENTE DE SER DE SUA FAIXA OU NÃO  
(   ) KATA - MIRIM 1 - Faixa Branca a Preta (Masculino e Feminino até 8 anos).  
(   ) KATA - MIRIM 2 - Faixa Branca a Preta (Masculino e Feminino de 9 a 10 anos).  
(   ) KATA - INFANTIL - Faixa Branca a Preta (Masculino e Feminino de 11 a 12 anos ).  
(   ) KATA - INFANTO - Faixa Branca a Preta (Masculino e Feminino de 13 a 14 anos).  
(   ) KATA - JUVENIL - Faixa Branca a Amarela (Masculino e Feminino de 15 a 17 anos).  
(   ) KATA – JUVENIL AVANÇADO – Faixa Verde a Preta (Masculino e Feminino de 15 a 17 anos).  
(   ) KATA - ADULTO – Faixa Branca a Amarela (Masculino e Feminino acima de 18 anos).  
(   ) KATA - ADULTO AVANÇADO – Faixa Verde a Preta (Masculino e Feminino acima de 18 anos). 
 
 

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

Nome:  ________________________________________________________________________ 

N° Registro(CBKK)_______Idade:_____ Data de Nasc.___/___/_____ Peso: _____ Altura: _____ 

RG:_________________Graduação:_______________________Tempo de Treino: ___________ 

Academia/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: ______________________________________________________ 

Responsável: ____________________________________ RG. ___________________ 

mailto:shihanjoaomarcos@gmail.com

