REGULAMENTO ESPECÍFICO DO KARATÊ
1. A competição de Karatê será realizada de acordo com este Regulamento.
2. Nos JUBs Lutas:
2.1. As categorias serão divididas em Categorias Principais (2º Kyu e acima) e Categorias de
Base (até 3º Kyu). Os atletas deverão participar dentro de suas respectivas categorias.
2.2. A idade mínima para as provas de Kumite Individual e Equipe será de 18 anos de idade, e
para as provas de Kata Individual e Equipe será de 17 anos de idade.
2.3. Na modalidade KUMITE, os atletas deverão entregar, no dia da pesagem, um atestado
médico confirmando que estão em plenas condições de saúde e aptos a disputar
competições de Karate – Kumite. O atestado deverá conter assinatura e carimbo do médico
e ter sido expedido no ano da competição a ser disputada.
2.4. As categorias serão divididas conforme a tabela a seguir:
Kumite / Kata
Categorias e Divisão de Pesos

Atletas por IES

Kata Equipe Feminino (3 atletas)

1 Equipe

Kata Equipe Masculino (3 atletas)

1 Equipe

Kata Individual Feminino

Até 4 atletas

Kata Individual Masculino

Até 4 atletas

Kumite Equipe Feminino (3 titulares e 1 reserva)

1 Equipe

Kumite Equipe Masculino (3 titulares e 1 reserva)

1 Equipe

Kumite Individual Feminino (-50kg, -55kg, -61kg,-68kg, +68kg)

Até 4 atletas por peso

Kumite Individual Feminino Absoluto

Até 4 atletas

Kumite Individual Masculino (-60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg)

Até 4 atletas por peso

Kumite Individual Masculino Absoluto

Até 4 atletas

2.5. Nas Categorias de Base (até 3º kyu), o atleta somente poderá apresentar Katas Básicos (lista
de Kata Básico da CBK), podendo repetir o mesmo Kata até as finais.
2.6. A seguir estão expostos os Katas considerados básicos para o evento:
Lista de Katas Básicos para o Evento

2.7.

I – Heian 1-5

VI – Shinsei

II – Pinan 1-5

VII – Saifa (Saiha)

III – Fukygata 1-2

VIII – Kihon Tsuki Kata

IV – Gekisai (Geksai) 1-2

IX – Taikyoku Gedan Ichi

V – Itosu Rohai 1-3

X – Naihanshin Shodan

Nas Categorias Principais (2º kyu e acima), será aplicada a regra oficial da WKF.
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2.7.1. Nas Categorias Principais, serão permitidas apenas as execuções dos Katas presentes
na lista oficial da WKF e não poderão ser repetidos em nenhuma das fases.
2.8.

Nas provas de Kata por equipe, nas disputas de medalhas, as equipes deverão apresentar
o Bunkai.

2.9.

O sistema de chaves para as Categorias de Base (até 3º kyu) será de eliminatória simples
com dois terceiros colocados (perdedores da semifinal) – dependendo da quantidade de
alunos(as)-atletas inscritos.

2.10. Na competição de Karatê, a contagem de pontos para a apuração do resultado final será
efetuada separadamente para o masculino e para o feminino. A classificação por IES será
computada conforme a tabela abaixo:
Classificação do Karatê
Classificação

Categorias Principais (A
partir de 2º Kyu)

Categorias de Base (Até
3º Kyu)

Equipes (Kata/Kumitê) Categorias Principais

1º Lugar

10,0 pontos

2,5 pontos

20,0 pontos

2º Lugar

8,0 pontos

2,0 pontos

16,0 pontos

3ºs Lugares

6,0 pontos

1,5 pontos

12,0 pontos

5ºs Lugares

4,0 pontos

1,0 ponto

8,0 pontos

A partir do 6º Lugar

3,0 pontos

0,5 ponto

6,0 pontos

2.11. Em caso de empate no resultado final, será considerada vencedora a IES que detiver o
maior número de primeiros lugares. Persistindo o empate, a IES que detiver o maior
número de segundos lugares, e assim sucessivamente, até que se obtenha o desempate.
3. Nos JUBs Fase Final:
3.1. A Idade mínima para participação na categoria de kata é de 16 anos de idade e para
participação na categoria de kumite é de 18 anos de idade.
3.2. A graduação mínima para participação no evento será de 2º kyu.
3.3. Os atletas inscritos nas categorias de KUMITE deverão entregar, no congresso técnico, um
atestado médico confirmando que estão em plenas condições de saúde e aptos a disputar
competições de Karate – Kumite. O atestado deverá conter assinatura e carimbo do médico
e ter sido expedido no máximo a 180 dias de antecedência do evento.
3.4. As categorias serão divididas conforme a tabela a seguir:
Kumite / Kata
Categorias e Divisão de Pesos
Kata Individual Feminino
Kata Individual Masculino
Kumite Individual Feminino (-50kg, -55kg, -61kg,-68kg, +68kg)
Kumite Individual Masculino (-60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg)
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3.5. Para as categorias de kumite será obrigatório a pesagem, caso o atleta não apresente o peso
da categoria em que foi inscrito, ele será desclassificado da categoria de kumite individual.
3.6. A pesagem será pública e haverá uma tolerância de 500g, no entanto o atleta deverá se
pesar de short/ legging e camiseta/top, não sendo permitido ficar com trajes íntimos ou
despidos.
3.7. Para as provas de Kumite, os atletas deverão se apresentar de kimono branco (conforme
especificações da WKF), faixa azul e vermelha e com os protetores obrigatórios definidos
pelo regulamento da WKF.
3.7.1. Todos os protetores citados no quadro do item 8 deverão ser homologados pela
World Karate Federation-WKF, ou pela Panamerican Karate Federation-PKF, ou pela
Confederação Brasileira de Karate CBK, com exceção apenas dos protetores bucais.
3.8. O sistema de disputa do evento será o de eliminatória simples, com repescagem para os
perdedores dos dois finalistas, sendo 2 (dois) 3os colocados.
3.9. Nas categorias de kata a avaliação dos árbitros será no modelo de bandeira, o mesmo
utilizado no Campeonato Mundial 2018 da WKF.
3.10. O tempo de combate de cada luta será de 3 minutos tanto para o masculino, como para
o feminino, conforme o Regulamento WKF 2019.
4. O(a) aluno(a)-atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e
devidamente uniformizado, obedecendo ao descrito no Regulamento Geral.
4.1. Os alunos(as)-atletas que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes estabelecidos
pelo Regulamento Geral não serão impedidos de competir no seu 1º dia de participação e
terão relatório encaminhado à Comissão Disciplinar. A partir do seu 2º dia de participação,
os alunos(as)-atletas que não adequarem seus uniformes ao exigido por este Regulamento
serão impedidos de participar.
5. O(a) aluno(a)-atleta deverá obrigatoriamente apresentar a Credencial para a arbitragem em
todas as provas da competição. O atleta que não o fizer não estará autorizado a competir.
5.1. NÃO será permitido Pesar e nem Competir com Credencial Temporária.
6. O(a) aluno(a)-atleta que não se apresentar quando chamado para competir, será sumariamente
desclassificado.
7. Os técnicos poderão dar instruções para seus atletas, desde que não firam os códigos de respeito
e segurança do evento, e permaneçam em área demarcada como área técnica.
7.1. Os técnicos são responsáveis em controlar seus atletas. Atos de desrespeito, antes,
durante e após o evento, poderão ocasionar não apenas a desclassificação do atleta, mas
também a eliminação da IES, conforme regulamento da WKF.
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8. Os protestos deverão ser escritos e encaminhados ao júri de apelação, conforme regulamento
oficial da WKF.
9. Lista de Katas oficiais da WKF:
Lista de Katas Oficiais da WKF
Anan

Jyuroku

Passai

Anan Dai

Kanchin

Pinan 1-5

Ananko

Kanku Dai

Rohai

Aoyagi

Kanku Sho

Saifa (Saiha)

Bassai Dai

Kanshu

Sanchin

Bassai Sho

Kishimoto No Kushanku

Sansai

Chatanyara Kushanku

Kosokun (Kushanku)

Sanseiru

Chibana No Kushanku

Kosokun (Kushanku) Dai

Sanseru

Chinte

Kosokun (Kushanku) Sho

Seichan

Chinto

Kyan No Wanshu

Seichin

Enpi

Kyan No Chinto

Seienchin

Fukygata 1-2

Kururunfa

Seipai

Gankaku

Kusanku

Seiryu

Garyu

Matsumura Rohai

Seisan

Gekisai (Geksai) 1-2

Matsukaze

Shiho Kousoukun

Gojushiho

Matsumura Bassai

Shinpa

Gojushiho Dai

Meikyo

Shinsei

Gojushiho Sho

Myojo

Shisochin

Hakucho

Naifanchin (Naihanshin) 1-3

Sochin

Hangetsu

Nijushiho

Suparinpei

Haufa

Nipaipo

Tekki 1-3

Heian 1-5

Niseishi

Tensho

Heiku

Ohan

Tomari Bassai

Ishimine Bassai

Oyadomari No Passai

Unsu (Unshu)

Itosu Rohai 1-3

Pachu

Useishi (Gojushiho)

Jiin

Paiku

Wankan

Jion

Papuren

Wanshu

Jitte

10. Serão permitidas apenas as execuções dos Katas presentes na lista oficial da WKF e não poderão
ser repetidos em nenhuma das fases.
11. Para as provas de Kumite, os atletas deverão se apresentar de kimono branco (conforme
especificações da WKF), faixa azul e vermelha e com os protetores obrigatórios definidos pelo
regulamento da WKF.
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Protetores Obrigatórios
Protetores Obrigatórios

Protetores Opcionais

Protetor de Mão (Azul e Vermelho)

Protetor Genital Masculino

Protetor Bucal
Protetor Corporal (Tóxar e Abdômen)
Protetor de Busto (Categorias Femininas)
Protetor de Tíbia e Pé (Azul e Vermelho)
Protetor bucal duplo para atletas com aparelhos odontológicos

12. É proibido o uso de óculos.
13. Haverá 02 (dois) terceiros lugares em todas as categorias.
14. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da modalidade, com anuência da Direção
Geral, não podendo essas resoluções contrariarem o Regulamento Geral.
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