
 

 

São Paulo. 25 de junho de 2014 

 

Às Associações Filiadas 

 

CURSO DE ARBITRAGEM E CREDENCIAMENTO ÁRBITROS 
 

  

Será realizado nos dias  09 e 10 de agosto  a 4a. etapa do Curso de Arbitragem Região São 
Paulo e Grande SP (Aruja, Barueri, Itapevi, Itapecirica, Campinas e cidades vizinhas. Será 
abordada arbitragem do Tradicional e da JKA e será ministrado pelos Profs. Antonio Alves e 
Ruy Koike 

 
Local: Ginásio Poliesportivo José Corrêa  (NÃO É O GINÁSIO AO LADO DA CASTELO 
BRANCO) - Av. Guilherme P. Guglielmo, n.° 1000, Centro, Barueri-SP.  
Ponto de referência: em frente à Câmara Municipal e ao SENAI e FATEC. 

 

Horários 
Dia 09 de agosto  (agosto)            das 9:30 às 12:30 horas e das 14:30 às 17:30 horas 
Dia 10 de agosto (domingo)           das 9:00 às 12:00 horas 
 

      
●   Taxa de inscrição para o CURSO   -   

R$ 60,00 – até o dia 01 de Agosto               /        R$ 80,00  –  de 02 à  06 de  Agosto 
 

PRAZOS PARA INSCRIÇÃO CURSO: 06 de Agosto (4a. Feira) 
 
A inscrição deverá ser feita até o dia 06 de Agosto por fax (011-5041-5907), e-mail 
fpktradicional@yahoo.com.br ou na sede da FPKT  mediante o envio da ficha de inscrição e 
comprovante de depósito bancário  na conta da FPKT (Banco Bradesco – agência 1445-1; c/c 
12963-1; CNPJ 67186304/0001-66)   
 

O curso será para credenciamento dos árbitros sendo obrigatório para árbitros, professores, 
faixas pretas e atletas faixa roxa acima (atletas faixas verdes, caso queiram, também poderão 
participar).  

 
IMPORTANTE - Apesar da divisão de 4 pólos, é permitido a participação também em outros 
pólos . Ex.: caratecas da região de Bauru que, além de participar de sua região, caso queiram, 
poderão participar do pólo de Rio Preto  
Obs.: Só não será permitido deixar de participar na sua região para participar em outra, pois o 
curso, além da capacitação, visa a integração dos árbitros da região 

 

Região Cruzeiro, Lorena, Guaratinguetá, Aparecida e cidades vizinhas – 15 e 16 de março - 
Cruzeiro 

Região S. J. Rio Preto, Andradina, Jose Bonifacio, Araraquara e cidades vizinhas – 24 e 25 de 
maio 

Região Bauru, Pederneiras, Bariri, Pirajuí  e cidades vizinhas – 26 e 27 de julho - Bauru 

mailto:fpktradicional@yahoo.com.br


Região São Paulo e Grande SP (Aruja, Barueri, Itapevi, Itapecirica, Campinas) – 09 e 10 de 
agosto - Barueri 


