
 
 

REGULAMENTO 
 

• As Federações e Ligas deverão participar obrigatoriamente do Campeonato 
Brasileiro, sob pena de suspensão ou PERDA DE FILIAÇÃO na CBKI conforme 
Estatutos e Regulamento Geral CBKI. 
 
• As Federações e Ligas poderão inscrever quantos atletas individuais quiserem 
independente da Faixa e Idade. 
 
• As Federações e Ligas deverão obedecer rigorosamente os horários pré - 
determinados da Programação do Evento, não será permitida a participação de 
atletas, árbitros ou delegações que não se apresentarem no horário. 
 

• As Inscrições de Atletas e Equipes deverão ser feitas por um representante da 
Delegação da Federação ou Liga Estadual. 
 

• • As Fichas de Inscrições serão aceitas somente se estiverem assinadas pelo 
Presidente da Entidade  
 

• Todos os atletas e equipes deverão participar do Desfile de Abertura no SÁBADO, 
conforme regulamento CBKI, sob pena de não participarem do Evento. 
 
• As Federações e Ligas poderão inscrever quantas Equipes quiserem no Evento: 
 
Kumitê Equipe de Revezamento – 02 atletas titulares e 01 reserva (os 2 deverão 
lutar)   Obs. Desta vez foi decidido DUPLAS DE REVEZAMENTO. 
 
Equipes de Katá  - 03 atletas. 
 
A Inscrição das Equipes de Katá deverá ser feita no site e a relação nominal de cada 
Equipe na ficha oficial em anexo. Não será aceita inscrição de Equipes após o término 
das inscrições oficiais 
 
• Somente poderão participar das Equipes, Atletas inscritos nas Categorias 
Individuais.  
 
• As Equipes que inscreverem atletas fora de Categoria de Peso,Irregular, Idade e 
Faixa ou de outra Entidade serão DESCLASSIFICADAS, se houver tempo para 
alteração, deverão pagar a multa de R$ 100,00 reais para alterar o nome ou 
categoria. 
 



 
 
• Os Atletas RESERVAS das EQUIPES deverão permanecer nas ARQUIBANCADAS, não 
podendo adentrar na área de competição, somente entrará se for chamado para 
substituir um atleta titular no próximo round, um entra e o outro sai. 
 
• CATEGORIA OUTROS ESTILOS – Fica determinado que se em alguma categoria de 
Estilo de Katá (Equipe ou Individual) não houver pelo menos 4 (quatro) inscritos de 
pelo menos 4 Entidades diferentes, estes atletas ou equipes competirão juntos com 
outros estilos, isto é RENGOKAI (competição entre Estilos diferentes juntos). 
 
• A Clínica de Arbitragem será obrigatória a todos os Árbitros .O Curso será no 
GINÁSIO POLIESPORTIVO MAURO PINHEIRO. Não será permitida a entrada de 
retardatários, cuidado , pois poderão ficar fora,sigam a programação.  
 
• Cada Estado deverá levar o máximo de Árbitros possível, no mínimo 4 (quatro) 
Árbitros de TERNO E GRAVATA OFICIAL, não haverá JALECOS, somente 
uniformizados. 
 
• Todos os Presidentes estão cientes do CD – Código Disciplinar da CBKI ,o qual será 
obedecido rigorosamente em todos os seus artigos. 
 

• As Fichas de Inscrições serão aceitas somente se estiverem assinadas pelo 
Presidente da Entidade  
 

• Qualquer protesto ou reclamação deverá ser feito pelo Presidente da Entidade ou 
pelo Técnico à mesa central , através do preenchimento da Súmula de Protesto , 
juntamente com o pagamento de R$ 900,00 em dinheiro. 
 

• Só participarão as Entidades e Faixas Pretas em dia com a Tesouraria da CBKI - 
Confederação Brasileira de Karatê Interestilos. 
 

• PESAGEM – Haverá pesagem aleatória nas áreas de competição, os Presidentes 
serão responsáveis pela inscrição dos atletas. Os Presidentes das Federações enviarão 
juntamente com a INSCRIÇÃO, um termo assumindo a TOTAL RESPONSABILIDADE 
pela inscrição enviada à CBKI , e ciente de que o atleta inscrito em categoria errada 
de peso, faixa ou idade, será DESCLASSIFICADO, sem direito a qualquer recurso ou 
ressarcimento das taxas pagas. 
 
 

•  Somente serão aceitas as Inscrições impressas ON LINE, e assinadas pelo 
Presidente, inclusive o termo de isenção e CD – CBKI.  
 
•  As Fichas de Inscrições e Ficha nominal das Equipes e Categorias também deverão 
ser entregues no dia 16/11/2017 durante a confirmação das inscrições. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

• Os Atletas deverão estar de posse de seu documento RG original em todas as 
categorias(ou certidão de nascimento para as categorias Mirim), durante toda a 
competição. Se for solicitado ,deverão em 2 minutos apresentar ao Chefe dos 
Árbitros.  
 
TAXAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

• Katá e Kumitê Individual até dia 16/11/2017    R$ 85,00 
• Equipes Katá e Kumitê  até dia 16/11/2017 (cada equipe) R$ 85,00 
• Arbitragem          R$ 85,00 

 
POSSÍVEIS INCLUSÕES, ALTERAÇÕES e PAGAMENTOS ATRASADOS DURANTE O 
EVENTO 
 

• Katá e Kumitê Individual     R$ 100,00 
• Equipes Katá e Kumitê   (cada equipe)  R$ 100,00 

 
Prazo de Inscrição – 15/11/2017 – Quarta Feira até às 22:00 horas ON LINE 
 
As Taxas de Participação deverão ser pagas em dinheiro no dia 16/11/2017 no 
GINÁSIO POLIESPORTIVO MAURO PINHEIRO em dinheiro, não aceitaremos cheques 
ou transferências. Os presidentes deverão se apresentar com o relatório oficial de 
inscrições e o valor de pagamento já certo para validação das inscrições. Não 
poderão ir e voltar a todo momento, as inscrições deverão ser um ato pontual e 
único e validadas de uma só vez. Após a validação das inscrições qualquer alteração 
será cobrado o valor de R$ 100,00 por alteração ou inclusão. 
 
CONGRESSO TÉCNICO OBRIGATÓRIO DOS PRESIDENTES – Será realizado às 14:00 
horas no GINÁSIO POLIESPORTIVO MAURO PINHEIRO. 
 
IMPORTANTE: se o Presidente não estiver presente ou chegar atrasado, sua equipe 
estará automaticamente DESCLASSIFICADA do Brasileiro. 
 
APRESENTAÇÃO E DESFILE DOS ATLETAS 
 
•No SÁBADO dia 18 de Novembro, os atletas, árbitros e técnicos deverão se 
apresentar às 08:00 horas da manhã no Ginásio. 
 
Obs – Quem não desfilar ou chegar atrasado, estará excluído do Evento, sem direito a 
restituição das taxas pagas.  
 



 
 
 
Obs: Os presidentes deverão estar trajados de terno e gravata durante os dias do 
evento, e deverão permanecer sentados na TRIBUNA DE HONRA DO GINÁSIO 
 
“ CBKI – Juntos somos muito mais fortes “ 
 
ARBITRAGEM 
 
• Lembramos que todas as entidades deverão participar do Campeonato Brasileiro, já 
que pelos Estatutos, para estar filiada é obrigatória a participação. 
 
Deverão trazer o mínimo de 4 Árbitros uniformizados, pois iremos trabalhar com 12 
áreas simultâneas nos 3 dias e deveremos utilizar todos os Árbitros. Todos os Faixas 
Pretas deverão atuar como árbitros, deverão trazer também o Terno e Gravata 
Oficiais, pois não será permitido o uso do JALECO no Brasileiro. 
 
OBS: Quem não trouxer árbitros exclusivos de terno e gravata, deverá pagar a 
multa de 10 salários mínimos ou não participará do evento. 
 
Todos os estados precisam mostrar que têm árbitros capacitados. 
 
• A Diretoria de Arbitragem da CBKI está à disposição para ministrar Cursos de 
Arbitragem em qualquer parte do Brasil. 
 

• TÉCNICOS - - Não será permitida a presença de nenhum Técnico 
dentro da Área de competição. 

 
• PRESIDENTES – Todos os PRESIDENTES DAS ENTIDADES 

PARTICIPANTESdeverão estar de TERNO E GRAVATA NOS 3 DIAS DE 
EVENTO, sendo proibida a circulação nas áreas de competição. 

 
UNIFORME DOS ÁRBITROS OBRIGATÓRIO NOS CURSOS E CAMPEONATOS 
 
Para um melhor visual e organização do nosso quadro de árbitros, a CBKI - 
Confederação Brasileira de Karatê Interestilos estará vendendo camisas e gravatas 
personalizadas no Curso. 

 
• Os Árbitros Credenciados nos Eventos Oficiais CBKI , deverão comprar 
gravatas, distintivos e camisas com logotipo personalizado da CBKI. 
• A camisa será branca de mangas curtas com o logotipo no bolso esquerdo. 
• A gravata será importada de seda com o logo CBKI. 



 
 
• A calça deverá ser cinza clara. 
 
• Somente será permitido o uso de sapatos com sola de borracha clara ou 
sapatilhas pretas e meias pretas 
• Cada árbitro deverá levar seu apito. 
• Obs: haverá camisa para árbitros Feminino 

 
 
KIMONOS 
 
•  Os Kimonos dos atletas somente poderão ter 1 propaganda nas costas com medida 
de 30 cms x 15 cms, não será permitido propaganda nas calças nem em outras partes 
do Kimono, pedimos para observar bem este item.  
 
 •  A Comissão Organizadora daFPKI – Federação Paulista de Karatê Interestilos terá 
dois FOTÓGRAFOS PROFISSIONAIS tirando fotos no podium, no mesmo dia todos 
poderão copiar em nosso site, ninguém poderá acessar às áreas de competição para 
tirar fotos.  
 
•  Para receber medalhas no Podium, os atletas medalhistas deverão se fazer 
presentes, ninguém receberá medalhas em lugar de outro, a não presença no 
podium, subirá automaticamente o outro atleta da chave.  
 
•  Somente receberão medalhas no podium atletas vestidos com Kimono, não 
poderão estar portando banners ou bandeiras, caso contrário não receberão as 
medalhas. 
 
OBS: Toda a premiação será entregue no final de cada categoria , quem não 
ficar para receber a premiação, não receberá de maneira alguma a premiação, 
pois perderá o direito da mesma, por abandono do evento, portanto, todos 
deverão estar presentes com Kimono para subir ao pódium. 
 
 
 

A CBKI espera que cada membro filiado cumpra seu dever e 
obedeçam este regulamento do evento. 

 
 
 
 
 



 
 

Dia16 de Novembro de 2017 
 

ARBITRAGEM – GINÁSIO POLIESPORTIVO MAURO PINHEIRO 
 
• A Clínica de Arbitragem será obrigatória a todos os Árbitros . 
 
• Cada Estado deverá levar o máximo de Árbitros possível, no mínimo 4 (quatro) Árbitros de 
TERNO E GRAVATA sob pena de não participar do evento. Todos os Faixas Pretas deverão 
atuar como árbitros, deverão trazer também o Terno e Gravata  
 

 
TAXAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

• Arbitragem       R$ 85,00 
 
Gostaríamos de lembrar que todos os Estados têm que fazer um trabalho com a arbitragem, 
pois o Estado que não faz isto, demonstra muita falta de organização e não segue os 
Estatutos da CBKI, sendo passíveis de punição. 
 

UNIFORME DOS ÁRBITROS OBRIGATÓRIO NOS CURSOS E 
CAMPEONATOS 
 
Para um melhor visual e organização do nosso quadro de árbitros, a CBKI - Confederação 
Brasileira de Karatê Interestilos resolveu implantar alguns itens no uniforme dos árbitros. 
 

• Os Árbitros Credenciados nos Eventos Oficiais CBKI , deverão comprar gravatas, 
distintivos e camisas com logotipo personalizado da CBKI. 

• A camisa será branca de mangas curtas com o logotipo no bolso esquerdo. 
• A gravata será com o logo CBKI. 
• A calça deverá ser cinza clara. 
• Somente será permitido o uso de sapatos com sola de borracha clara ou sapatilhas 

pretas e meias pretas. 
• Cada árbitro deverá levar seu apito. 
• As camisas e gravatas poderão ser adquiridas no Curso de Arbitragem. 
• Obs: haverá camisa para árbitros Feminino. 

 
CURSO TÉCNICO OBRIGATÓRIO AOS ÁRBITROS: 
 
Contamos com todos para fazermos o MELHOR KARATE DO MUNDO. 


