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6.º   FESTIVAL  BARUERI  DE  KARATÊ-DÔ 
 

PROVAS INDIVIDUAIS 
 
 

REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO 
 
 
 
Informações Gerais 
 
   EVENTO: 6.º FESTIVAL BARUERI DE KARATÊ-DÔ 
                    Provas Individuais (Kata e Kumite) 
   DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2012, SÁBADO 
   LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES “SERGIO HONDA” 
                  Rua da Prata, n.º 01, Vila Boa Vista – Barueri-SP 
                  (ao lado da Rodovia Castelo Branco, entrada 26A, sentido interior) 
   HORÁRIO: 9:30 horas 
   TAXA DE INSCRIÇÃO: 1 lata ou pacote de leite em pó de 400 g  por cada atleta inscrito 
   DATA DE INSCRIÇÃO: até 17 DE OUTUBRO DE 2012, QUARTA-FEIRA 
 
 
A Campanha do Evento 
 

 O evento faz parte do movimento Barueri, Sou do Bem, com ação social em prol de 
campanhas às crianças e adolescentes carentes do município. 

 A taxa de inscrição em forma de 1 lata ou pacote/saquinho de leite em pó de 400g, tem como 
objetivo compor mantimentos para Cesta Básica para instituições sociais, uma ação voluntária 
dos atletas de Karatê de Barueri, contando também com a colaboração de todos os clubes 
convidados. 

 A entrega do mantimento (leite em pó) também é aberto à todo público em geral que queira 
contribuir. 

 Solicitamos que os Técnicos e Delegados dos clubes/associações convidados recolham e 
fiquem responsáveis em entregar os mantimentos (leite em pó) referente à inscrição no dia do 
evento e no local de arrecadação, evitando assim, atropelos e aglomerações. 

 Na entrada do ginásio esportivo ficarão monitores responsáveis em recolher os mantimentos. 
 
 
As Provas em Disputas 
 

 Haverá disputa de provas individuais de Kata e Kumite (Kihon-Ippon-Kumite, Jyu-Ippon-
Kumite e Shiai-Kumite) Masculino e Feminino por categorias (idade) e faixas (kyu). 

 As provas de KATA e KUMITE, em todas as categorias, será a partir de Faixa Vermelha. 

 A competição será de caráter formativo, visando o desenvolvimento da criança e do 
adolescente, respeitando as fases de desenvolvimento psicomotor e aprendizado dos alunos. 
 
 
 
 



 

Av. Sansão, 110 – Cep. 064202-200 – Jd. São Pedro – Barueri/SP Tel. (11) 4163-4131  www.grbesportes.com.br 

 

Sistemas de Disputas 
 

 A disputa será feita de maneira para que possa atender aos alunos dos Núcleos de 
Formação Esportiva de Barueri e aos clubes convidados, salvo algumas adaptações próprias 
para com os objetivos propostos. 

 A forma de disputa será através do confronto direto, com eliminatória simples e sem 
repescagem. 
 
 
Regulamento 
 

 A competição será disputada de acordo com o Regulamento da JKA (Japan Karate 
Association / Nihon Karate Kyokai), ressalvando algumas adaptações nos demais parágrafos 
deste regulamento aprovado pela Comissão Técnica e Organizadora da modalidade Karatê-Dô 
do Grêmio Recreativo Barueri. 
 
Regulamento das Provas de KATA 
 

 Haverá os competidores AKA (Vermelho) e SHIRO (Branco). 

 As provas de KATA serão divididas em faixas: 
   a- F. Vermelha-Laranja e F. Verdes e acima – Até categ. até 13 anos; 
   b- F. Vermelha-Laranja / F. Verdes-Roxas e F. Marrons-Pretas - À partir de 14 anos. 

 Nas provas de KATA, em todas as categorias Faixas Vermelha-Laranja serão realizadas 
disputas somente de Katas básicos de livre escolha e poderão ser repetidos em todas as 
etapas, com apresentação simultânea e a decisão por HANTEI. 

 Nas demais provas de KATA, em todas as categorias Faixas Verde e acima, serão regras 
JKA adaptadas: 
- 1.ª Etapa: Shittei-Kata (Eliminatórias): Heian 1 até Tekki 1 (sorteado pelo árbitro central) e 
decisão por Hantei até os 4 finalistas. 
- 2.ª Etapa: Tokui-Kata (Final): Kata livre e decisão por notas. 

 Na decisão por notas, será excluída a menor e a maior nota, e somada as demais. 

 Em caso de empate, será somado todas as notas (inclusão da menor e da maior nota); 

 Se o empate ainda persistir, os atletas deverão se apresentar novamente de forma 
simultânea, onde os mesmos poderão repetir o Kata já apresentado e a decisão será por 
HANTEI. 
 
Regulamento das Provas de KUMITE 
 

 Haverá os competidores AKA (Vermelho) e SHIRO (Branco). 

 As provas de KATA serão divididas em faixas: 
   a- F. Vermelha-Laranja e F. Verdes e acima – Até categ. até 13 anos; 
   b- F. Verdes-Roxas e F. Marrons-Pretas - À partir de 14 anos. 

 As provas de KUMITE serão divididas em provas de Kihon-Ippon-Kumite, Jyu-Ippon-Kumite e 
Shiai-Kumite, segundo as regras da JKA. 

 É obrigatório o uso de protetores de mão em todas as categorias. 

 É obrigatório o uso de protetores de boca à partir de 12 anos de idade. 

 Obrigatório também o uso de protetores de seios para as atletas feminino à partir de 12 anos. 

 Todos os atletas de KUMITE deverão portar seus próprios protetores e equipamentos de 
luta. 
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 O atleta que se apresentar no Koto sem portar o próprio equipamento terá um minuto para 
fazê-lo ou será desclassificado conforme a regra. 

 Em todas as categorias o nível de contato será avaliado de forma rigorosa. 

 Pedimos atenção dos senhores técnicos quanto as categorias onde não serão permitidos 
ataques à nível jodan (12-13 anos). 
 

 Na modalidade KIHON-IPPON-KUMITE: 
- O atleta deverá seguir a seqüência OBRIGATÓRIA dos golpes: Oi-Tsuki Jodan, Oi-Tsuki-
Chudan e Mae-Geri Chudan. 
- Os competidores executarão todos os ataques somente com o lado direito. 
- A decisão será por HANTEI. Em caso de empate nas eliminatórias, a decisão será do árbitro 
central. Em caso de empate à partir da semi-final, os ataques serão executados somente com 
o lado esquerdo. Persistindo o empate, a decisão será por HANTEI. 
- A execução será de forma alternada dos ataques e defesas/contra-ataques: ora AKA ataca e 
SHIRO defende/contra-ataca e vice-versa. 
- As defesas e contra-ataques serão livres. 
- O atacante deverá sempre anunciar o ataque a ser executado em pé e a posição inicial será 
GEDAN-BARAI KAMAE-TE, com exceção do ataque Mae-Geri, onde os braços devem estar 
ao lado do corpo. 
- O defensor deverá estar na posição SHIZENTAI. 
- Critérios de avaliação: zanshin, velocidade, kime, controle, técnica, equilíbrio e distância nos 
ataques e nas defesas e contra-ataques. 
 

 Na modalidade JYU-IPPON-KUMITE: 
- Será semelhante às provas de KIHON-IPPON-KUMITE, quanto à: 
a) Seqüência OBRIGATÓRIA dos golpes: Oi-Tsuki Jodan, Oi-Tsuki-Chudan e Mae-Geri 
Chudan; 
b) Execução de forma alternada dos ataques e defesas/contra-ataques (ora AKA ataca e 
SHIRO defende/contra-ataca e vice-versa); 
c) Defesas e contra-ataques livres; 
d) A posição inicial para ambos (atacante e defensor) será KAMAE. 
e) Os competidores executarão todos os ataques obrigatórios somente com o lado direito. 
f) O atacante deverá sempre anunciar o ataque a ser executado e a movimentação para 
ambos (atacante e defensor) é livre, mas a finta não é permitida. 
g) A decisão será por HANTEI. Em caso de empate nas eliminatórias, a decisão será do árbitro 
central. Em caso de empate à partir da semi-final, os ataques serão executados somente com 
o lado esquerdo. Persistindo o empate, a decisão será por HANTEI. 
 

 A pontuação de SHIAI-KUMITE será SHOBU-IPPON onde serão seguidos os critérios da 
JKA/NKK para sua definição:  1) Kyo e Jitsu; 2) Tempo e Distância; 3) Kime. 

 Em caso de empate, nas eliminatórias, a decisão será por HANTEI. Na Semi-Final, em caso 
de empate, haverá novo combate (Sai-Shiai). Persistindo o empate, haverá prorrogação de 1 
minuto (Sai-Sai-Shiai), vencendo o atleta que obtiver o 1.º Waza-Ari ou Ippon. 
 
 
Participação 
 

 Cada clube/associação convidada poderá inscrever até no máximo 30 atletas, constando os 
seguintes dados dos atletas na ficha de inscrição: nome completo, sexo, idade, graduação e 
provas a disputar. 
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 As associações participantes do campeonato deverão estar no local do evento com 30 
(trinta) minutos de antecedência, devidamente uniformizados, para organização de entrada. 
 
Árbitros 
 

 Solicitamos para que cada clube/associação convidada inscreva no mínimo 01 árbitro, à 
partir de 1.º kyu (Faixa Marrom). 

 Os árbitros deverão se apresentar com o uniforme da JKA: calça cinza, camisa branca e 
gravata bordô. Não será necessário a utilização do paletó azul. 

 Os árbitros inscritos que não possuírem o uniforme oficial da JKA deverão se apresentar de 
karate-gi. 
 
 
Prazo de Inscrições 
 

 Cada clube ou associação deverá enviar a ficha de inscrição devidamente preenchida até o 
dia 17 de Outubro de 2012 (quarta-feira) – aos cuidados do professor Ruy Koike. 

 As inscrições poderão ser feitas por e-mail: rkoike@ig.com.br ou karate@grbesportes.com.br 

 Solicitamos que os Senhores Professores façam um 1.º contato até o dia 13 de outubro 
(sábado), por telefone ou e-mail, para confirmar a sua participação (se possível com o número 
de atletas participantes) para que a Comissão Organizadora possa agilizar o processo de 
organização do evento. A relação nominal dos participantes deverá ser entregue até o dia 17 
de outubro. 

 Em caso de dúvida ligar para: (11) 99979-8348 (Prof. Ruy), 4201-3502 (Academia Municipal 
de Artes Marciais) ou (11) 4199-1700 (ramal 45 - Secretaria de Esportes de Barueri). 

 Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 
 
 
Premiações 
 

 Nas categorias até 11 anos, todas os atletas receberão medalhas de participação, mas as 
mesmas para o 1.º, 2.º e 3.º colocados serão diferenciadas. 

 Nas categorias à partir de 12 anos, serão premiados somente os 3 (três) primeiros colocados 
em Kata e os 3 (três) primeiros colocados em Kumite. 

 Em algumas provas de Kata, haverá dois terceiros lugares (categorias com decisão por 
Hantei). 

 Nas provas de Kumite, haverá dois terceiros colocados em cada categoria. 

 Haverá troféus para os 4 clubes/associações com maior pontuação. 
   Sistema de Pontuação: 1.º Lugar – 5 pontos 
                                          2.º Lugar – 3 pontos 
                                          3.º Lugar – 1 ponto 

 Todos os atletas participantes receberão gratuitamente lanches após o término de suas 
provas. 
Obs.: As senhas referente aos lanches serão entregues pela organização aos técnicos / 
delegados dos clubes participantes antes do início das competições e cada atleta deverá 
apresentá-lo para retirar seu lanche. 
 
 
 

http://www.rkoike@ig.com.br/
mailto:karate@grbesportes.com.br
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A Comissão Organizadora e Comissão Técnica 
 

 A Comissão Organizadora / Técnica do evento, composto por professores do Grêmio 
Recreativo Barueri, tem a responsabilidade de acompanhar toda a estrutura montada para a 
disputa, usando de suas atribuições para resolver qualquer tipo de divergência que possa 
ocorrer nas disputas. 

 Comissão Organizadora: Professores Roberto Camargo e Ruy Koike. Comissão Técnica: 
Professores Ruy Koike, Edson Domingos, Andrew R. Ramos Marques e Rodrigo Alves. 
 
 
Disposições Gerais 
 

 Será permitida a presença de técnicos na área de competição, desde que atendidas as 
normas regulamentares e usando agasalho ou camiseta identificando a associação. 

 A veracidade quanto à idade e graduação dos atletas é de responsabilidade dos clubes 
participantes e de seus respectivos professores. Se ocorrer irregularidades quanto à idade do 
atleta, o delegado do clube deverá apresentar à Comissão Técnica do evento, um documento 
com foto e data de nascimento do primeiro. Se for solicitado pela organização e o atleta não 
portar tais documentos, ele será desclassificado. 

 Categorias que não completarem no mínimo 3 atletas inscritos serão remanejadas. 

 Os atletas deverão seguir rigorosamente o Regulamento de Ética-Disciplinar do Karatê-Dô. 

 Qualquer caso omisso à este regulamento será devidamente analisado e resolvido pela 
Comissão Técnica e Organizadora do evento. 

 O Grêmio Recreativo Barueri e a Comissão Técnica e Organizadora do evento contarão com 
médicos para atender os acidentes que possam ocorrer nas competições, prestando somente 
os Primeiros Socorros. 
 
 
Sem mais, contamos com a colaboração e presença de todos. 
 
OSS ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUY KOIKE 
Gerente Esportivo 
Karatê - G. R. BARUERI 


