
CURSO NACIONAL DE ALTO RENDIMENTO  

Karatê 

Objetivo Geral  
• Auxiliar os técnicos, atletas, professores e coordenadores 

técnicos, no direcionamento técnico/tático e comportamental 

no momento da competição;  

• Planejar os treinamentos, organizar a logística de treino e de 

competição; 

• Estimular a coragem nas competições, assim como estimular 

dos atletas a pontuação necessária daquela luta; 

• Trazer objetos complementares de competições 

internacionais; 

Objetivos Específicos  
• Identificar golpes utilizados X golpes mais pontuáveis; 

• Utilizar formatos táticos ofensivos, defensivo e de ante luta; 

• Adotar direcionamento corporal dos atletas e técnicos; 

• Como utilizar o regulamento de arbitragem a favor do seu 

atleta; 



CURSO NACIONAL DE ALTO RENDIMENTO  

Karatê 

Publico alvo 

Atletas, técnicos, professores, coordenadores, dirigentes 

de todo Brasil, para todas as idades, categorias e 

graduações; 

PERÍODO CARGA HORÁRIA 

• Dia a 12 de maio, sexta 18h às 20h. 

# Teórico (material em Power point) para professores, 

técnicos e atletas da seleção. 

• Dia 13 de maio, sábado 8h às 12h e 13h às 17h. 

# 8h às 12h Prática (para todos) 

Golpes mais utilizados X golpes mais pontuáveis;  

#13h às 17h Prática (para todos) 

 Formatos táticos ofensivos, defensivos e de ante luta.  

Uniforme do curso 

Karatê-gi, luvas, protetor de boca, caneleira e protetor de tórax.  

LOCAL 

Sexta – Escola Pirlilim, Rua Amir Macedo,Nº40, Brotas. Entrada em 

frente ao INSS( na ladeira da Odilon Dória) 

Sábado- Escola Tempo de Criança, Itaigara. Rua Benjoim, n° 929 atrás 

do Hiperbompreço Iguatemi. 

  



CURSO NACIONAL DE ALTO RENDIMENTO 

Karatê 

Divulgação 

• Através de panfletos entregues nos eventos 

esportivos tais como; campeonatos, exames e nos 

clube e associações. 

• Cartazes com os colaboradores, patrocínio, apoio, 

ministrante, organizadores; 

• Utilizaremos as redes sociais, site e os demais meios 

de comunicações disponíveis; 

• Todos participantes receberão certificados. 

Autorização C.B.K. e  Supervisão F.B.K. 

Ministrante: Ulisses Santos (Máximo) (Coordenador e técnico da 

Seleção Brasileira de karatê– CBK) 

Coordenador Técnico: Clécio Marback de Souza 

Coordenadora Geral: Raquel Esquivel de Souza 

Apoio 

Escola Tempo de criança  e  Escola Pirlilim 

PATROCINIO viva Schin  e Estopas DUCARRRO 
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INVESTIMENTO 

Valor da parte pratica R$ 80,00 

Valor da parte teórica R$ 50,00 

Para professores, técnicos e atletas da seleção baiana e outros Estados  R$ 80,00 ( teória 

e pratica) 

Inscrições até dia 9 de maio com comprovante de depósito. 

Enviar nome completo, clube, Federação que pertence. 

EMAIL – conexaokarate12@gmail.com 

ZAP (71)99904-0383 

BANCO DO BRASIL-  AG. 3158-5 CONT.7.615-5 --- Clécio Marback de Souza 

mailto:conexaokarate12@gmail.com

