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REGULAMENTO GERAL 

 
Art. 1º - A Seletivas Baianas Escolares de Karatê / 2017 tem por 

finalidade incentivar a prática desportiva no meio estudantil, além de 

benefícios educacionais de cooperação, espírito de equipe, integração, 
disciplina, responsabilidade e amizade. O evento será realizado na cidade de 

Lauro de Freitas BA - Brasil no dia 30 de abril de 2017, no Colégio 
Sartre Coc –Monet. (Endereço Rua Ana C. B. Dias, 259,  Lauro de Freitas) 

 
Art. 2º - A Seletiva Escolar Baiana de Karatê / 2017 têm por objetivo: 

 

a) Classificar os alunos/atletas do estado para participarem das 
seletivas nacionais da modalidade, que serão realizadas em Lindóia-

SP, no período de 29.05 a 01.06/2017 que classificarão para o 

“COMBATE GAME” e Jogos Pan-americanos Estudantis. 
 

Art. 3º - A Seletivas Baianas Escolares de Karatê / 2017 é um evento 

promovido e realizado pela FEBRE/Federação Baiana de Esporte Escolar e 

FBK/Federação Baiana de Karatê.  
 

Art. 4º - Somente poderão participar da Seletiva Baiana Escolar de Karatê 

/ 2017 os alunos de estabelecimentos de ensino autorizado pela Federação 
Baiana de Esporte Escolar. 

 

Art. 5º - Somente poderão participar da Seletivas Baianas Escolares de 
Karatê /2017, alunos regularmente matriculados no ano de 2017 em curso 

regular de Ensino fundamental e Médio em um único Estabelecimento de 

Ensino e Unidade Escolar. 

 
Parágrafo Único: Os alunos matriculados em mais de um curso regular do 

Ensino Médio não poderão disputar a Seletivas Baianas Escolares de 

Karatê/2017 (entende-se por curso regular de ensino médio, aqueles que 
habilitem o aluno a prestar vestibular ou cursar ensino superior, excluindo os 

cursinhos). A constatação do descumprimento deste artigo acarretara a 

eliminação dos alunos irregulares e/ou da equipe infratora, ou a perda dos 

pontos obtidos nas partidas em que ocorreu a participação dos alunos 
irregulares. 

  

Art. 6º - Para identificação e credenciamento dos alunos e dirigentes 
participantes da competição da Seletiva Escolar baiana de Karatê / 2017, 

somente será aceito Carteira de Identidade (RG) ou Passaporte original. 

 
Art. 7º - As inscrições deverão ser feitas, através do preenchimento da ficha 

especifica e comprovante de pagamento bancário e ou transferência bancária 

no valor de R$50,00(cinquenta reais) por aluno/atleta e envio para o email: 

febrebahia@gmail.com, até o dia 27.04.2017,(até as 12h) a partir da 
realização do congresso técnico não haverá sob nenhuma hipótese 

INSCRIÇÕES de atletas. 

 
 

mailto:febrebahia@gmail.com
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BANCO: BRASIL AG. 2799-5 C.C- 29706-2 –  

UNIÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA BAHIA (UNIDESB)  

CNPJ-08.179.473/0001-00 
 

Art. 8º - As Seletivas Baianas Escolares de Karatê/ 2017  será realizada de 
acordo com as Regras Oficiais da WKF – Word Karatê Federation e da CBK 

- Confederação Brasileira de Karatê (CBK), salvo o estabelecido neste 

Regulamento.  

 

Art. 9º - A reunião técnica da modalidade, de participação obrigatória dos 
representantes, será realizada no dia 27.04.2017 ás 14h na sede da federação 

Baiana de Karatê quando também será realizado o sorteio das chaves. A 

ausência acarretará na eliminação do País na modalidade. 

 

Art. 10º - A delegação de cada País poderá ser composta conforme o quadro 
abaixo: 

 

Especificações Quantitativos 

Modalidade Ano de Nascimento Naipe Alunos/ atletas Técnicos 

Karatê 99/02 Feminino Kata: 3 individual 1 

Karatê 
99/02 

Feminino 
Kumitê: 1 a 4 1 

Kumitê: 5 a 8 2 

Karatê 99/02 Masculino Kata: 3 individual 1 

Karatê 
99/02 

Masculino 
Kumitê: 1 a 5 1 

Kumitê: 6 a 10 2 

 
Art. 11º - Para identificação e credenciamento dos alunos/atletas e dirigentes 

participantes da competição do III Pan Americano Escolar / 2017 na 
modalidade de Karatê somente serão aceitos: Carteira de Identidade (RG) 

e Passaporte original. 

 

Art. 12º - Serão disputadas as categorias nas modalidades de Shiai Kata e 

Shiai Kumitê. 

Parágrafo 1º: Da modalidade de Shiai Kata: 

 

a) Para as categorias de Shiai Kata só poderão participar atletas do 2º 
kyu em diante e o Kata será disputado conforme regulamento da 

WKF, sem nenhuma adaptação. Portanto o Kata será livre sem poder 

repetir em nenhuma rodada.  
 

b) O sistema de disputa será o de eliminatória simples, com repescagem 

para os 3º colocados, conforme regulamento da WKF.  

 

Parágrafo 2º: Da modalidade Shiai Kumitê: 

 

a) Para as categorias de Shiai Kumitê só poderão participar atletas do 2º 
kyu em diante e o sistema de disputa será o de eliminatória simples, 

com repescagem para os 3º colocados, conforme regulamento da WKF. 
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b) As categorias de Kumitê seguirão as adaptações descritas no Quadro 
abaixo: 

 

 

Kumitê 

Tempo de Luta 

(cronometrado) 
Pontuação 

2 (dois) minutos Shobu (diferença de 8 pontos) 

Nível de Técnica 

Os níveis de técnica serão definidos na classe “Junior” do 
regulamento da CBK 

 

c) Protetores: 

 

Protetores Obrigatórios Protetores Opcionais: 

Protetor de Mão - Luva azul e 
vermelha. 

Protetor Genital Masculino 

Protetor Bucal simples para todos. 

Atletas que usem aparelhos 

ortodônticos, protetor duplo. 

 

Protetor Corporal (Tórax/ Abdômen) 

uso interno branco. 

 

Protetor Busto (categoria feminina)  

Protetor de Tíbia e de Pé (azul e 
vermelho) 

Faixas azul e vermelha. 

 

 

Art. 13º - A pesagem será realizada em data, horário e local a serem 
determinados pela Comissão Organizadora. 

 
Parágrafo 1º: Será eliminado da competição o (a) aluno (a)-atleta que não 

comparecer à pesagem e/ou não atender os limites, mínimo e máximo, da sua 

categoria de peso.  

 

Parágrafo 2º: Todos os alunos-atletas deverão pesar de sunga (masculino) 
ou de collant ou similar (feminino). Não haverá nenhuma tolerância de peso. 

Nota 1 - Em nenhuma hipótese, os alunos-atletas poderão pesar nus. 

 

Parágrafo 3º: Durante a pesagem oficial será permitida apenas 1(uma) 
passagem pela balança. O aluno-atleta que não se enquadrar dentro da 

categoria em que foi inscrito estará eliminado da competição. 

 

Parágrafo 4º: A tabela de pesos será a seguinte: 
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Masculino 
Kumitê 

Feminino 
Kumitê 

- 50 Kg - 44 Kg 

- 54 Kg - 48 Kg 

- 58 Kg - 52 Kg 

- 62 Kg - 56 Kg 

- 66 Kg - 60 Kg 

-70 Kg - 64 Kg 

- 74 Kg - 68 Kg 

+ 78 Kg + 68 Kg 

- 82 Kg 

+ 82 Kg 

 

Art. 14º - Os árbitros definidos pela Comissão Organizadora (FBK) serão 

responsáveis pela direção da competição. 

 

Art. 15º - Os alunos-atletas, ao responderem à chamada no local das lutas, 
deverão identificar-se ao representante da equipe de arbitragem. 

 
Art. 16º - Serão premiados os três primeiros colocados por prova e as três 

melhores Federações de acordo com a contagem de pontos abaixo: 

 
 

Colocação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Individual 13 9 7 5 4 3 2 1 

 
 

Art. 17º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Karatê 

(FBK) e pela Coordenação Geral, não podendo as resoluções contrariar as 

regras oficiais, o Regulamento Geral e o Regulamento Específico. 
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