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INFORMATIVO 02  
 

III COPA INTERNACIONAL INTERCLUBES  
 

Aos Srs (as) 

Presidentes de Federações, Ligas e Associações filiadas à ITKF e CBKT. 

 

Temos a satisfação de convidá-los a participar da III COPA INTERNACIONAL  

INTERCLUBES DE KARATE TRADICIONAL.  

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

⇒ Identificação: III COPA INTERNACIONAL INTERCLUBES  (III International 

Interclub Cup) 

 

⇒ Local: Ginásio de Quadras Cobertas da PUCPR,  Curitiba - PR – BRASIL; 

 

⇒ Período de realização: de 11/11/2010 a 12/11/2010 

 

⇒ Hospedagem: através da agência Singular Turismo                                       

Sra Márcia Miranda Melo E-mail: marcia@singularturismo.com  

⇒ Msn: milikiki@hotmail.com Fone: + 55 41 32711749- 32711750 / 3092-3302   

⇒ +55 41 7813-6603/ ID: 84*17884  (Nextel). Web site: www.singularturismo.com 

 

⇒ Período de Inscrições: de 22/09/2010 a 22/10/2010  
 

⇒ Valores:  

- categorias individuais: R$100,00 para participação geral. 

- categorias de equipe: R$100,00 para cada equipe. 

 

o Procedimentos para Inscrições:  

o A Associação/Clube deverá cadastrar-se na secretaria da CBKT. 

Informações através do e-mail secretaria@cbkt.org ; 

o Após o cadastramento, a inscrição dos Atletas do Associação/Clube 

será feita no website com o “login” e senha da Associação/Clube 

definida no cadastramento. 
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⇒ CATEGORIAS DA III COPA INTERNACIONAL INTERCLUBES 
 

a. KATA INDIVIDUAL MASCULINO 

i. Categoria de 10 e 11 anos 

ii. Categoria de 12 e 13 anos 

iii. Categoria de 14 e 15 anos 

iv. Categoria de 16 e 17 anos 

v. Categoria de 18 a 21 anos 

vi. Categoria de 22 anos acima 

 

b. KATA INDIVIDUAL FEMININO 

i. Categoria de 10 e 11 anos 

ii. Categoria de 12 e 13 anos 

iii. Categoria de 14 e 15 anos 

iv. Categoria de 16 e 17 anos 

v. Categoria de 18 a 21 anos 

vi. Categoria de 22 anos acima 

 

c. KATA EQUIPE MISTO 

i. Categoria de 10 a 13 anos 

ii. Categoria de 14 a 17 anos 

 

d. KUMITE INDIVIDUAL MASCULINO 

i. Categoria de 14 a 15 anos (Jyu Ippon Kumite) 

ii. Categoria de 16 a 17 anos (Shiai Kumite) 

iii. Categoria de 18 até 21 anos (Shiai Kumite) 

iv. Categoria de 22 anos acima (Shiai Kumite) 

 

e. KUMITE INDIVIDUAL FEMININO 

i. Categoria de 14 a 15 anos (Jyu Ippon Kumite) 

ii. Categoria de 16 a 17 anos (Shiai Kumite) 

iii. Categoria de 18 até 21 anos (Shiai  Kumite) 

iv. Categoria de 22 anos acima (Shiai Kumite) 

 



3 

 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATÊ-DÔ TRADICIONAL 

 

 
CNPJ  35.795.707/0001-16  Rua Iapó, 1225 CEP 80.215.223 Curitiba PR  

Fone Geral: 55 41 3271-1390 / Secretaria: 55 41 3027-7007 Web site www.cbkt.org    e-mail cbkt@cbkt.org 

 

 

REGRAS GERAIS E FORMA DE FUNCIONAMENTO: 
 

-Chaves: devido ao maior número de participantes do Brasil, serão criadas 

duas chaves, uma para os atletas brasileiros e outra para os atletas dos outros 

países participantes. 

Cada uma das Chaves (Nacional e Internacional) classificará 4 atletas/ 

equipes, que se juntarão em chave única de 8 atletas/equipes para as disputas 

semi-finais e finais.  

 

-Participação nas diversas categorias: o atleta poderá participar 

exclusivamente da categoria da sua respectiva idade, tanto nas disputas 

individuais como nas disputas de equipe. Nenhum atleta poderá “subir ou 

descer de categoria”. 

 

-Vestimenta e acessórios: a vestimenta será karate-gui branco e ficam 

proibidos acessórios metálicos ou não (como pulseiras, anéis, brincos, colares, 

piercing ou outro artefato no corpo que possa causar acidente durante a 

competição). 

-Participação: estarão aptas a se inscreverem na competição, todas as 
entidades, associações e clubes devidamente filiados e autorizados pelas suas 
respectivas Federações Nacionais e/ou Estaduais de Karate-Dô Tradicional. 
Nas disputas por equipe mista, cada Clube poderá inscrever até duas equipes 
por modalidade e nas disputas individuais o número de inscrições de atletas 
por clube é ilimitado. 
 
-Arbitragem: cada clube poderá indicar árbitros para participar do evento, 
preferencialmente que tenham cursado o ITKF MASTERS COURSE, e que 
obrigatoriamente participem da Clínica de Arbitragem específica para o evento, 
no dia 10 de novembro das 14h às 18h. 
 
-Técnicos: seria importante que os técnicos e delegados dos clubes também 
participassem da Clínica de Arbitragem, para que possam ser padronizados 
todos os procedimentos operacionais e de arbitragem. 
 

CATEGORIAS, FORMAS DE DISPUTA E EQUIPAMENTOS  
 

- Kata Individual: as disputas eliminatórias serão feitas pelo sistema de 

bandeiradas (Katas Heian Nidan, Sandan, Yondan, Godan e Tekki Shodan) até 

sobrarem 4 atletas em cada chave(4 atletas brasileiros e 4 atletas de outros 

países). As semi-finais e finais serão realizadas pelo sistema de notas com o 
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kata sendo  de escolha livre do participante. Nas categorias até 14 anos os 

atletas poderão apresentar o mesmo Kata escolhido para a semi-final e final. 

Nas categorias acima de 15 anos (16-17, 18-21 e 22 acima) o kata da 

apresentação na final deverá ser diferente do apresentado na semi-final. 

 

-Kata Equipe Misto: as disputas de kata por equipe serão realizadas pelo 

sistema de notas até classificarem 4 equipes (4 equipes de brasileiros e 4 

equipes de outros países). A categoria 14 a 17 deverá apresentar o kata da 

disputa final diferente da semi-final, na categoria 10 a 13 o kata poderá ser o 

mesmo. As equipes serão compostas por 2 homens e uma mulher ou por 2 

mulheres e um homem. 

 

-Kumite 14 e 15 anos: será disputado na forma de jyu-ippon-kumite utilizando-

se 3 técnicas, nesta ordem, oi-zuki jodan, oi-zuki tyudan e mae-gueri. Cada 

atleta ataca um golpe e o oponente defende e contra-ataca. Os ataques serão 

alternados (ex. aka oi-zuki jodan e shiro oi-zuki jodan). O julgamento será 

baseado na técnica de ataque e de defesa, na distância e na dinâmica 

corporal. Os atletas deverão utilizar protetor de boca, protetor de tórax e luvas 

modelo ITKF. Não será permitido contato físico nem no ataque nem no contra-

ataque. A graduação mínima para participar é 3º kyu. 

 

-Kumite 16 e 17 anos: será disputada na forma de shiai kumite com golpes 

dirigidos exclusivamente a região tyudan. Golpes jodan são proibidos. Os 

atletas deverão utilizar protetor de boca, protetor de tórax e luvas modelo ITKF. 

Nas disputas femininas será obrigatório protetor de seios.O tempo da luta será 

de 1 minuto. A graduação mínima para participar é 2º kyu. 

 

-Kumite 18 a 21 anos e  22 anos acima: nas disputas de shiai kumite nestas 

duas categorias serão utilizadas as regras da ITKF. Obrigatório uso de protetor 

bucal e luvas modelo ITKF. Nas disputas femininas será obrigatório protetor de 

seios. A graduação mínima para participar da categoria 18 a 21 anos é 1º Kyu 

e na categoria 22 anos acima é shodan. 

 
INSCRIÇÕES 

- Data : As inscrições poderão ser feitas via web de 22 de setembro à 22 de 
outubro, mediante envio de ficha de inscrição, declaração médica e termo de 
responsabilidade (a serem enviados oportunamente). 
 
- Informações preliminares: solicitamos informações preliminares dos clubes 

para podermos estreitar nossa comunicação através do preenchimento da ficha 
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apresentada na seqüência. A inscrição prévia do Clube é obrigatória para 

poder receber o acesso de inscrição via Web (internet). Favor preencher sem 
abreveatuas. 
 

INSCRIÇÃO PRÉVIA 
 
 

NOME DO CLUBE :_______________________________________________ 
 
Responsável:___________________________________________________ 
 
Técnico: _______________________________________________________ 
 
Cidade:_____________________________Estado:_____________________ 
 
e-mail para contato:______________________________________________ 
 
Fone (com código de área):_______________________________________ 
 
Federação que está filiado:________________________________________ 
 
Previsão inicial de participantes (quantidades): 

 
11 e 12 anos _________ 13 e 14 anos________ 16 e 17 anos_________ 
 
18 a 21 anos_________ 22 anos acima_______ Árbitros_____________ 
  

 Informações complementares serão enviadas na seqüência e estarão 
disponibilizadas nos web sites 

http://www.pucpr.br/karate 
 

http://www.cbkt.org 
 
 Esperamos contar com sua presença e de seus alunos para abrilhantar 
este evento, que além da competição tem uma função formativa e educativa. 
 

OSS!!!! 
 
 

Gilberto Gaertner 
Presidente da CBKT 


