
 

  

 
 

Dias 26 a 28 de Abril de 2.019 
GINÁSIO INTERNACIONAL NEWTON DE FARIA 

ANÁPOLIS – GO 
 

PRAZO PARA INSCRIÇÕES NO SITE - 25 de Abril de 2.019 
 
    VALOR DA INSCRIÇÃO: 
• R$ 100,00 – Categorias Individuais 
• R$ 100,00 – Por Equipe 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

REGULAMENTO DOS  
ZONAIS CBKI – 2019 

 

• As Federações e Ligas deverão participar 
obrigatoriamente do Zonal ao qual seu Estado 

pertence. 
 

- As Federações e Ligas poderão inscrever quantos atletas 
individuais quiserem independente da Faixa e Idade. 

 
- As Federações e Ligas poderão inscrever quantas Equipes quiserem de Kumite 

Revezamento de Duplas e Katá. 
 

- KUMITE EQUIPE INTERESTILOS (1 mirim, infantil, infanto, juvenil, adulto, master) 
somente 1 equipe por federação. 

 
- As Inscrições deverão chegar ON LINE à CBKI no Prazo estipulado para cada 

Zonal. 
 

- A Clínica de Arbitragem será obrigatória a todos os Árbitros, ministrada pelo Prof. 
Francisco Santiago (Árbitro Internacional WUKF). Sem a participação no Curso de 
Árbitros, o Estado só participará pagando uma multa de 10 (dez) salários 
mínimos vigentes. 

 
- Todos os Presidentes estão cientes do CD – Código Disciplinar da CBKI, 

Regulamento do Evento e Estatutos CBKI, os quais serão obedecidos 
rigorosamente em todos os seus artigos. 

 
- Só participarão as Entidades e Faixas Pretas em dia em 2019 com a Tesouraria 

da CBKI - Confederação Brasileira de Karatê Interestilos. 
 

- ATLETAS INSCRITOS EM CATEGORIAS ERRADAS: São de responsabilidade do 
Presidente. Para corrigir a súmula deverá pagar multa de R$ 100,00 (Cem reais) – 
mesmo valor da inscrição, já que agora não existem motivos para erro. A 
correção será feita somente antes do início da Categoria caso contrário o atleta 
será desclassificado, sem direito à devolução da taxa.  
 

- TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES NO DIA DO EVENTO – R$ 
100,00 

 
- Haverá pesagem aleatória, porém o Presidente da Federação deverá assinar o 

termo assumindo a TOTAL RESPONSABILIDADE pela inscrição enviada à 
CBKI, e ciente de que o atleta inscrito em categoria errada de peso, altura, faixa 
ou idade será desclassificado sem direito a qualquer recurso ou ressarcimento 
das taxas pagas. 



 

  

 
- Somente serão aceitas as Inscrições ON 

LINE feitas pelo Site CBKI (site 
www.cbki.com.br), Os Presidentes que ainda 
não possuem sua senha e login de acesso 
deverão solicitar via e-mail para CBKI. 

 
 

- A inscrição dos Faixas Pretas para o Evento deverá ser 
feita somente através do n. º de registro na CBKI. Atletas fxas. pretas não 

registrados não poderão participar. 
 

- No dia da Inscrição o Presidente deverá levar sua ficha completa impressa do site 
CBKI para o pagamento. 

 
- A inclusão de atletas, correção e pagamento das taxas deverão ser feitos na Sala de 

Registro e Pagamento. 
 
- As Fichas de Equipe deverão constar os nomes de cada Atleta de cada Equipe. 

Só poderão participar nas Equipes os atletas que participarem nas Categorias 
Individuais. 

 
- O Zonal e o Campeonato Brasileiro são Eventos de participação obrigatória das 

Entidades conforme Estatutos da CBKI. 
 

- EXAME DE GRADUAÇÂO – As Federações que tiverem atletas para o exame de 
graduação deverão informar via e-mail os dados dos atletas – Nome – Graduação 
para convocarmos a Banca Examinadora. cbki@cbki.com.br  

 
 

O Pagamento das Taxas deverá ser feito em cash na SALA DE 
INSCRIÇÕES. 

 
TAXAS PARA O ZONAL  

- Taxa de Competição Individual   R$ 100,00 por Atleta 
- Taxa de Competição Equipe             R$ 100,00 por Equipe 
- Taxa do Curso de Arbitragem             R$ 100,00 

 
OBS: Teremos equipes: Katá – Kumite Revezamento – Kumite Interestilos 
 
 

http://www.cbki.com.br/
mailto:cbki@cbki.com.br

