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Convite
COPA DOURADOS KYOKUSHINKAIKAN KARATÊ DOURADOS – MS

O Presidente da Confederação Brasileira Kyokushinkaikan, Shihan José Koei
Nagata junto ao Presidente Sul Matogrossense, Waldeir Belarmino da
Silva, professores e atletas KYOKUSHINKAIKAN Dourados, vem por meio
deste, convidar essa conceituada Academia ou Associação para participar da
Copa Dourados KYOKUSHINKAIKAN KARATE, que será realizado no dia 26 de
NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE DOURADOS – MS.

INSCRIÇÃO– COMPETIDORES:


O envio da relação dos atletas para a participação do EVENTO
KYOKUSHINKAIKAN KARATÊ encerram-se às 00:00 h do dia 20 de
NOVEMBRO de 2017.



Informamos que o valor da INSCRIÇÃO será de R$ 40 REAIS até a
data do dia 20 de NOVEMBRO. Após essa data será de R$ 50,00 até dia 22
de NOVEMBRO, após esta ultima data não será aceito inscrições.



Serão servidas as seguintes refeições aos competidores:
Domingo: Café da manhã das 06 h às 07 h
Pesagem da 07:30 as 08:00
Abertura 08:30 em seguida competição
Almoço às 12:30 h.
Término do evento previsto para as 16 h.
Obs: Nenhuma categoria será premiada antes do término do evento
(sem exceções).



Remeter as relações dos atletas para o e-mail:

WALDEIRKARATE@HOTMAIL.COM caso ocorra dúvidas ligar para
(67)99956-8989-984845689 ou (67) 3423-2577 com Sensei Waldeir.


Todos os valores das inscrições do referido evento terão que ser
depositados até a data determinada.



DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:
Agência: 0391-3 / Conta Corrente:34063-4 Banco do Brasil, Favorecido:
ASSOCIAÇÃO OLIMPICA DE KARATE DE CONTATO.

ACOMPANHANTES DE DELEGAÇÕES:


Confirmar a quantidade dos integrantes da delegação (pais,
motoristas, professores, etc.) juntamente com o e-mail contendo a lista de
competidores.



Valor a ser pago pelo acompanhante é de R$ 30,00 pelas refeições.



O referido valor deverá ser depositado juntamente com o valor das
filiações de competidores.

DO TORNEIO


O competidor deverá comparecer ao tablado (Taijo) na sua primeira
chamada, havendo tolerância de 20 segundos. Caso não compareça será
dado à vitória ao oponente.



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 01 (um) minuto de combate. Após o terceiro empate a
luta será definida pela diferença de peso, onde o menor peso será
declarado vencedor da luta.

DOS ÁRBITROS


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



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



Para esclarecer possíveis dúvidas e orientar os árbitros será
nomeado um Conselho de Árbitros presidido pelo Chefe de Árbitros e
Diretor técnico da Federação Kyokushinkaikan.

DAS REGRAS


O Conselho de árbitros e os árbitros laterais se basearão pelas
regras do Kyokushinkaikan Karatê, devendo os competidores obedecer às
regras do estilo.



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



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



O Atleta que cometer 02 (dois) pontos negativos (GENTEN NI) em
um mesmo combate será desclassificado (SHIKKAKU), cabendo a vitória a
seu oponente.



O desrespeito, agressão, ou tentativa de agressão aos dirigentes, à
Comissão Organizadora, acarretarão a desclassificação sumária do evento.


É proibido o uso de ataduras nas mãos, nas pernas, joelhos, antebraços,
(Somente com autorização Médica). Permite-se usar: tornozeleiras, uma em cada
pé, faixa de esparadrapo nos pulsos, joelheira elástica (não almofadada),
dilatador nasal, 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 DOGUI será
descontado ½ ponto e o juiz central mandará retirar o mesmo. Somente com
autorização médica este poderá lutar com a camiseta.



Na categoria JUVENIL E ADULTO MASCULINO, deverão trajar o protetor
genital e bucal, de uso pessoal.



A COMISSÃO ORGANIZADORA SOMENTE FORNECERÁ O PROTETOR
PEITORAL PARA AS CATEGORIAS FEMININAS.



Todos os atletas poderão usar protetor de pé e canela de espuma sintética
(uso pessoal). Este item só NÃO É VÁLIDO para a categoria Masculino Absoluto,
ou seja, Verde a Preta.



O

atleta

que

não

estiver

devidamente

trajado

será

sumariamente

desclassificado.


Todos os atletas da organização kyokushinkaikan deverão estar com o
quimonos identificado nas costas e peito o estilo.



Haverá pesagem dos atletas no dia 26 no período das 07: 30 às
08:00 h, os mesmos que se portarem fora de sua categoria inscrita serão
sumariamente desclassificados. Se até o término do horário de pesagem o
atleta conseguir perder o peso excedente, será permitido competir no
evento.



Todos os atletas kyokushinkaikan deverão apresentar documentos
(carteirinha da confederação com validade de 2017) e os convidados RG ou
RN ORIGINAL (registro de nascimento) que comprovem a sua idade.

FALTAS (Técnicas Proibidas)

a) 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.
b) Segurar o KIMONO do adversário: perde-se ½ ponto.
c) Segurar o KIMONO do adversário e atacar: perde-se 01 ponto, ou seja, ½
por segurar e 1/2 por atacar.
d) Agarrar: perde-se ½ ponto.
e) Agarrar e atacar: perde-se 01 ponto.
f) Usar técnica de Judô (técnicas de imobilização, torção e projeção): perde-se
½, 01 ponto, ou desclassificação conforme o caso.
g) Empurrar o adversário com a palma da mão: perde-se ½ ponto.
h) Usar a testa (Zutsuki): perde-se 01 ponto ou desclassificação.
i) Usar as garras: perde-se ½, 01 ponto ou desclassificação.
j) Morder: perde-se 01 ponto ou desclassificação.
l) Acertar o ponto vital (KinGueri): perde-se ½, 01, ou desclassificação.
m) Acertar na parte frontal do joelho: desclassificação.
n) Travar os braços do adversário, para que o mesmo não possa socar: perdese ½ ponto.
o) Acertar o adversário caído: perde-se ½, 01 ponto ou desclassificação.
p) Se o juiz avisar para parar (STOP) e os oponentes continuarem: os dois
levarão falta, perde-se ½ ponto.
q) Ficar sem atacar: perde-se ½ ponto.
r) 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.

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

t) Cair à faixa da cintura (Obi): perde-se ½ ponto.
u) Usar qualquer tipo de arma ou protetor brusco: desclassificação.
v) Haver discussões ou ofensas durante a luta: perde-se ½, 01 ponto ou poderá
ser desclassificado.
x) Incitar o adversário por meio de gestos: perde-se ½, 01 ponto ou
desclassificação.
y) Agir com mau procedimento durante o Campeonato: suspensão temporária
ou eliminação, conforme reunião dos dirigentes da FEDERAÇÂO.
z) E se ainda houver outros motivos aqui não previstos e os juízes aceitarem
como falta na hora da luta.

TÉCNICAS VÁLIDAS

a) Acertar com qualquer parte do punho (seiken, uraken, shuto, tettsui) na
região abdominal, peitoral, costelas, ombro e clavícula.
b) Acertar com o cotovelo na região do abdômen, costela, ombro, clavícula.
c) Acertar o tornozelo e panturrilha (gêmeos), com qualquer tipo de chute
circular baixo.
d) Acertar a região da coxa, tanto interno como externo, com qualquer tipo de
chute circular.
e) Acertar a região abdominal, peitoral, costelas e rosto em geral com qualquer
tipo de chute frontal.
f) Circular, lateral, descendente, giratório, de costa, e chutes voadores.
 Se acaso 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.



A vitória dependerá do nocaute Técnico (Waza Ari), Nocaute (Ippon
Gachi), Hantei (decisão dos Juízes), Peso ou Faltas (Técnicas
Proibidas).

Considera-se o WAZA ARI (Nocaute Técnico)

a) Quando o adversário cair em consequência da aplicação fulminante e
explosiva de golpes permitidos e se recuperar em menos de 05 (cinco)
segundos.
b) 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)

a) Quando o adversário cair em consequência da aplicação fulminante e
explosiva de golpes permitidos.
b) Desequilibrar-se (quase cair) demonstrando a eficácia do golpe aplicado
pelo oponente (sentir o golpe).
c) Quando da desistência do adversário.
A decisão dos Juízes (Hantei Gachi)

a) Hantei Gachi: 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.

b) A Federação Sul Matogrossense Kyokushinkaikan e a Confederação
Brasileira Kyokushinkaikan Karatê não se responsabilizarão por lesões,
acidentes ou prejuízos sofridos pelos participantes ou delegações, antes,
durante ou após o evento.

TABELA DE PESO OFICIAL

MASCULINO

Faixa branca a preta
Até 06 anos
07 A 08 anos leve
07 A 08 anos pesado
09 a 10 anos leve
09 a 10 anos pesado
11 a 12 anos leve
11 a 12 anos pesado
13 a 14 anos leve
13 a 14 anos médio
13 a 14 anos pesado

Categoria única (Robocop)
Até 30 kg
Acima de 30 kg
Ate 35 kg
Acima de 35 kg
Ate 40 kg
Acima de 40 kg
Ate 45 kg
Ate 50 kg
Acima de 50 kg

Faixa branca a amarela
15 A 17 anos leve
15 a 17 anos médio
15 a 17 anos pesado

Ate 55 kg
Até 65 kg
Acima de 65 kg

Adulto leve
Adulto médio
Adulto pesado

Até 70 kg
Ate 80 kg
Acima de 80 kg

Faixa verde a preta
15 A 17 anos leve
15 a 17 anos médio
15 a 17 anos pesado
Adulto leve
Adulto médio
Adulto pesado
Sênior 36 anos acima

.

Ate 55 kg
Até 65 kg
Acima de 65 kg
Até 70 kg
Ate 80 kg
Acima de 80 kg
Livre

FEMININO

Faixa branca a preta
05 A 06 anos
Categoria única
07 A 08 anos leve
Até 30 kg
07 A 08 anos pesado
Acima de 30 kg
09 a 10 anos leve
Ate 35 kg
09 a 10 anos pesado
Acima de 35 kg
11 a 12 anos leve
Ate 40 kg
11 a 12 anos pesado
Acima de 40 kg
13 a 14 anos leve
Ate 45 kg
13 a14 anos médio
Ate 50 kg
13 a 14 anos pesado
Acima de 50 kg
15 A17 anos leve
Ate 55 kg
15 a17 anos médio
Até 65 kg
15 a 17 anos pesado
Acima de 65 kg
Adulto leve
Ate 65 kg
Adulto pesado
66 kg Acima
OBS: todas as categorias terão tolerância de 999 gramas
PREMIAÇÃO
Troféu para 1º lugar.
Medalha para 2º lugar.
Medalha para 3º lugar.
Para as academias presentes haverá premiação em troféus mediante a
pontuação.
1º lugar: 05 (cinco) pontos
2º lugar: 03 (três) pontos
3º lugar: 01 (Um) ponto.
Haverá competição de kata categoria até 14 anos e 15 anos acima por
divisão de faixas branca /amarela e verde /preta

NA COMPETIÇAO DE KATA SE HOUVER EMPATE ENTRES ATLETAS OS MESMOS NÃO
PODERÁ REPETIR O KATA DEVENDO FAZER OUTRO PARA DESEMPATE

FICHA DE INSCRIÇÃO DE ATLETA (S)
COPA DOURADOS KYOKUSHINKAIKAN KARATE
PREENCHER EM LETRA DE FORMA OU A MÁQUINA

Nome:______________________________________________________________
Idade:___________ Data de Nascimento ________/_________/________________
RG:_______________SSP_____Peso:_____________Altura__________________
Faixa:_________________ Kyu______ Tempo de Treinamento________________
Academia/Associação:_________________________________________________
Endereço do Atleta: ___________________________________________________
Fone:______________Cidade:___________________________Estado________

Declaração:
1 - Declaro estar ciente da minha participação neste evento de lutas.
2 - Declaro ter lido todo o regulamento desta competição.
3 - Declaro estar gozando plena saúde mental e física para esta competição.
4 - Estou ciente de minha inteira responsabilidade por quaisquer danos físicos sofrido
durante a competição, pois entendo que por ser um esporte de combate o choque físico
será inevitável.
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 - Estou ciente que qualquer imagem promocional do evento (fotos ou filmagens)
poderá ser explorada comercialmente.
7 - Todos os atletas deverão apresentar o RG ou certidão de nascimento para
comprovação da idade.
8 - Qualquer irregularidade o atleta poderá ser suspenso do Campeonato, pois haverá
sanções pela organização do evento.
Local:__________________________________Data:_______/_______/_________

Responsável________________________________RG:______________________

________________________________________________
Assinatura do Atleta ou Responsável (quando menor)
OBS: Sua Academia ficará responsável por cópias da ficha de inscrição.

ROTAS PARA O EVENTO

1) Chegando por Campo Grande


Siga a BR-163 até Avenida Marcelino Pires.



Passe pela rotatória que se encontra na entrada da cidade, siga sempre
à direita e continue na direção ao centro.



Passe pela loja Havan, rodoviária e o Avenida Shopping Center.



Vire a direita na lateral do shopping na Rua Santos Dumont, tendo como
ponto de referencia a concessionária Comdovel e Posto de combustível
Oshiro.



Vire à direita e segue em direção reta, aproximadamente seis quadras.

2) Chegando por Caarapó
 Siga a BR-163 até Rua Hayel Bon Faker em Dourados.
 Continue, na mesma Rua Hayel Bon Faker até a Rua Monte Alegre, vire
a direita tendo como ponto de referência Patologia Laboratório.
 Siga pela Rua Monte Alegre aproximadamente 1.200 m, ou conte 12
quadras.

 O ginásio estará a sua esquerda.

3) Chegando por Itaporã


Passando por 02 rotatórias, você já estará em Dourados na Av.
Presidente Vargas.



A partir do ponto de referência do Parque dos Ipês, siga até a Rua
Monte Alegre, tendo como ponto de referência o Sindicato dos
Comerciais de Dourados.



Vire a sua esquerda no farol da Rua Monte Alegre, tendo como ponto de
referência Corretora de seguros na esquina.



Siga pela Monte alegre, aproximadamente 1.500 m ou 15 quadras. O
ginásio estará a sua esquerda.

