
 
 
 
 

Resumo das Alterações e Normatizações do Brasileirão 2009 
 

 
1. Da participação em diferentes categorias 
Ficam impedidas as participações sobrepostas nas seguintes situações: 
 

- 1.1 Atletas do Juniores (18 a 21) podem optar por participar 
somente em uma categoria ou Junior ou Adulto, tanto nas 
disputas individuais como nas de equipes. 

-  
- 1.2 Atletas do master (45 e acima) podem optar por participar 

somente em uma categoria ou Máster  ou Adulto, tanto nas 
disputas individuais como nas de equipes. 

-  
- 1.3 Todos os outros atletas (de qualquer categoria) podem optar 

por participar somente em uma categoria sem sobreposição, 
tanto nas disputas individuais como nas de equipes. 

 
 

2. Da categoria Dan-Gai Adulta (branca a laranja) 
A categoria Dan-Gai Adulto  branca a laranja fica extinta 

 
3. Do funcionamento geral e dos critérios de arbitragem 
 

3.1 Nas categorias de kata individual até 13 anos as eliminatórias serão 
feitas por bandeirada até restarem 4 atletas. Os 4 finalistas serão avaliados 
por nota em uma única rodada. 
 
3.2 Nas disputas por equipe (kata e enbu) até 13 anos quando o número 
de equipes for inferior ou igual a 4 as disputas serão feitas em rodada única 
definindo a classificação de 1o a 4o lugar.  
Havendo mais de 4 equipes serão classificadas as 8 primeiras. . Em uma 
rodada inicial entre as 8 serão classificados direto o 3o e 4o lugar. Em 
rodada seguinte farão a disputa final as 2 equipes melhor classificadas 
definindo o 1o e o 2o lugar. 
 
3.3 Nas disputas por equipe de 14 a 21 anos (kata e enbu) serão 
classificadas as 8 primeiras. Em uma rodada inicial entre as 8 serão 
classificados direto o 3o e 4o lugar. Em rodada seguinte farão a disputa final 
as 2 equipes melhor classificadas definindo o 1o e o 2o lugar. 
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