35ª COPA BRASIL DE KARATE-DO GOJU RYU DA IKGA.
A International Karate-do Goju Kai Association (IKGA-Brasil), vem por meio deste convidar vossa
conceituada Associação a participar do 35ª Copa Brasil de Karate-Do Goju Ryu da IKGA.
PROGRAMAÇÃO
Local: Ginásio de Esportes do SESI
End.: Av. Getúlio Vargas nº 401, Piratininga – Osasco/SP. CEP 06.233-020. Tel.: (11) 3602-6200
14/junho-2019 – sexta feira
- 19 h – Curso de Arbitragem e Congresso Técnico no Ginásio de Esportes do SESI.
15/junho/2019 – sábado
- 8h – Credenciamento dos Técnicos e Reunião com Arbitragem Congresso Técnico
- 9h - Abertura Oficial e eliminatórias e finais de Kata e Kumite Individual.
16/junho-2019 – domingo
- 8h – Eliminatórias e finais de Kata e Shiai Kumite Individual
- Encerramento.
Para maiores informações, entrar em contato com os Sensei Kotsubo e Sensei Akira Saito através do email ikgabrasil@gmail.com e akira.karate@gmail.com , ou pelos tels. (21) 98175-3535 (Claro) e (11)
98462-6797 (Tim).
DAS INSCRIÇÕES
- As inscrições deverão ser preenchidas no modelo em anexo, enviadas (no formado Excel) para o email: akira.karate@gmail.com . As informações inscritas são de total responsabilidade do Delegado da
associação estando a organização do evento isenta de informações errôneas que prejudiquem o atleta.
- As inscrições estão abertas a partir da data de divulgação deste ofício e serão aceitas
impreterivelmente até as 23h 59min do 11 de junho - 2019. O pagamento da taxa de inscrição, deverá ser
efetuado até 11 de junho de 2019 (terça-feira);
- As inscrições só serão efetivadas após o envio do comprovante de depósito/transferência identificados
para o e-mail: ikgabrasil@gmail.com com cópia para akira.karate@gmail.com;
- Em NENHUMA HIPÓTESE, serão aceitas inscrições após a data estipulada, e nem depósitos
realizados em caixas eletrônicos;

- Para dinamizar a conferência, recomenda-se que a entidade filiada realize depósito unificado de todos
os seus atletas;
- As inscrições enviadas são de integral responsabilidade do representante da entidade filiada a IKGA
Brasil.
TAXA DE INSCRIÇÃO:
•

R$ 80,00 (oitenta reais) por atleta, com direito a participar das modalidades de Kata e Kumite.

Conta para depósito: Banco Santander, Agência 3381-9
Conta Corrente nº 13003478-5
Favorecida: International Karate Do Goju Kai Association, CNPJ: 15.161.651/0001-30
- As inscrições dos alunos ausentes no dia do evento deverão ser pagas pelo professor responsável, sob
pena de impedimento da participação da Associação no evento. Por esse motivo, todos deverão fazer o
depósito no prazo estabelecido;
- Erros quanto à idade, peso e cor de faixa, por parte do professor, levarão à desclassificação do
referido atleta;
- O numero de inscrição de atletas por categoria é livre;
- Para garantir que não haja erros nas chaves, a IKGA Brasil enviará para todas as associações a
relação de atletas inscritos nas respectivas categorias. Cada associação terá 24 horas a partir do envio
para analisar e responder com as correções necessárias. As associações que não responderem em 24
horas não terão direito a alteração.
REGULAMENTO
- Fica determinado que todas as delegações deverão estar presentes no desfile de abertura da 35ª Copa
Brasil de Karate-do Goju-ryu IKGA-BRASIL. O atleta que não estiver presente no desfile de abertura
não poderá participar de sua categoria, mesmo que esta seja realizada no dia seguinte ao desfile. O
desfile de abertura é um momento importante dentro do evento e que demonstra todo o respeito,
patriotismo e cordialidade relacionados à prática do Karate-do Goju-ryu, tanto como Arte Marcial,
como Esporte Olímpico e que os praticantes e atletas devem valorizar com sua presença. Em casos
excepcionais, o representante da IKGA Brasil, poderá convidar alguma Associação que já fez parte da
IKGA.
- A 35ª Copa Brasil de Karate-do Goju-ryu é um evento apenas para filiados da IKGA-Brasil. Por este
motivo, TODOS OS ATLETAS deverão estar filiados e se por acaso, no dia do envio das inscrições
houver algum aluno que não tenha sido filiado a tempo, o Professor deverá providenciar o
encaminhamento da ficha de filiação pelo site oficial da IKGA-Brasil. O atleta que for constatado que

não faz parte do quadro de filiados da IKGA-Brasil no dia do evento poderá ser desclassificado de sua
categoria sob a reponsabilidade do Professor que fez a inscrição.
- Solicito a todos que respeitem os prazos estipulados pela organização para que, antecipadamente,
todos possam receber o cronograma do evento.
- O atleta deverá ser inscrito corretamente em sua categoria de peso, graduação e idade de acordo com
a data do Campeonato Brasileiro, 15 e 16 de junho de 2019;
- O Termo de Responsabilidade, devidamente assinado pelo presidente da entidade filiada, reconhecendo
e aceitando todas as regras, normas e regulamentos pertinentes ao evento, deverá ser assinado no dia da
competição.
As regras a serem utilizadas em kata e kumite na competição serão as da WKF versão 2019, com
adaptações a critério da IKGA.
Este regulamento tem por finalidade determinar as condições gerais para a realização do 35º COPA
BRASIL DE KARATE-DO GOJU RYU da IKGA;
É obrigatório o uso do punho da Goju ou emblema da associação na qual o punho faça parte, na parte
superior do karate gi, sob pena de desclassificação daqueles que não cumprirem esta exigência;
Os filiados da IKGA Brasil deverão fazer os Kata de acordo com o padrão de nossa linhagem;
Em relação à pesagem dos competidores, só será realizada quando solicitada por algum representante
das Associações participantes;
Não terá direito de participação, o Atleta:
•
•
•
•

a) Que estiver fora da idade e/ou do peso de sua categoria;
b) Que estiver cumprindo punição;
c) Que não apresentar aos dirigentes da competição, quando exigida, a Carteira de Identidade (R.G);
d) Que não comprovar o pagamento da taxa de inscrição.

O tempo de luta será de:
a) 1’:30” para as categorias até 14 anos;
b) 2’:00” para as categorias 16 a 17 anos masculino e feminino, acima de 18 anos Kyus masculino
e feminino;
c) 3’:00” para as categorias acima de 18 anos Faixa Preta masculino e feminino.

A decisão do confronto será pelo sistema de Bandeirada. Não haverá repescagem;
Nas categorias com até 16 (dezesseis) participantes, não poderão repetir os kata em nenhuma rodada,
exceto nas categorias com idade igual ou inferior a 11 anos;
Nas categorias com mais de 16 (dezesseis) participantes, a partir da 3ª rodada poderão repetir o kata,
desde que não seja o feito na rodada anterior;
Nas categorias masculinas e femininas até 7 anos, 08/09 e 10/11 anos, os competidores poderão repetir o
kata em qualquer das rodadas, sendo que, só poderão executar até o kata máximo de sua faixa, de
acordo com Tabela I deste regulamento;
Todas as categorias do torneio seguem o sistema de chaves, onde os atletas devem portar suas faixas
azul (AO) e vermelha (AKA) para os confrontos. Não haverá repescagem em nenhuma categoria;
Será proclamado 3º colocado aquele que perdeu para o 1º lugar;
Em todas categorias de verde a marrom (3º Kyu a 1º kyu), não poderá realizar kata acima de Sanseru;
Nas disputas entre Kyu e Dan, este último terá que executar o máximo o kata Sanseru ou anteriores;
Nas Categorias 12 a 13 e 14 a 15 anos Faixa Preta não poderão ser executados os Katas Kururunfa e
Suparinpei;
Nas Categorias 16 a 17 anos Faixa Preta não poderá ser executado o Kata Suparinpei;
TABELA I DE GRADUAÇÃO
Graduação

TOKUI KATA

7º Kyu – F. Branca

Taikyoku Jodan Ichi e Ni,Taikyoku Chudan Ichi e Ni, Taikyoku Gedan
Ichi e Ni

6º Kyu – F. Amarela

Taikyoku Kake Uke Ichi e Ni, Taikyoku MawashiUkeIchi e Ni, Guekisai
Dai Ichi e os anteriores

5º Kyu – F. Laranja

Guekisai Daí Ichi, Guekisai Daí Ni e Sanchin e os anteriores

4º Kyu – F. Azul

Saifa, e os anteriores

3º Kyu – F. Verde

Seenchin, e os anteriores

2º Kyu – F. Roxa

Sanseru e os anteriores

1º Kyu – F. Marron

Tensho e os anteriores

Yudansha – F. Preta

Seisan, Sepai, Sisochin, Kururunfa e Suparinpei e os anteriores

Será considerada Associação Campeã, aquela que obtiver o maior número de pontos na soma geral de
seus resultados, de acordo com o seguinte critério:
Campeão ------------------------- 20 pontos
Vice-Campeão ------------------ 10 pontos
Terceiro Lugar ------------------- 05 pontos
Em caso de empate entre duas ou mais Associações participantes, será utilizado o seguinte critério de
desempate:
1 – maior número de 1º lugares;
2 – maior número de 2º lugares
3 – maior número de 3º lugares
4 – maior número de atletas inscritos
Para cada Associação participante do evento, é solicitada a indicação de no mínimo dois árbitros e dois
mesários para atuarem no evento.
DOS TÉCNICOS
Os técnicos deverão usar em todos os momentos, durante a competição, traje completo específico
(agasalho completo ou camiseta pólo da entidade que representa com calça comprida e tênis ou sapato
fechado), exibindo seu crachá de técnico (crachá oficial da IKGA), sob pena de não poder participar da
competição. Está proibido técnico de bermuda ou karate-gi. Será designado para ele um lugar para
sentar-se durante a contenda, devendo comportar de maneira adequada.
DOS PROTETORES
Em todas categorias de Kumite serão obrigatórios os protetores de boca, de mão, de pé e canela. Caso
feminino, é obrigatório o protetor de seio, todos os protetores (pé e canela, luvas) devem ser da mesma
cor que a faixa (azul ou vermelho).
Cada competidor deverá ter seu próprio material, sendo que, não será permitido o uso de luva, faixas,
caneleiras e protetores de pés que não sejam das cores azul e vermelha.
HOTEL CONVENIADO

Hotel Vollare : Telefone: (11) 2818-5300
Endereço: Av. Santo Antônio, 57 - Vila Osasco, Osasco - SP, 06086-075

CATEGORIAS DE KATA E KUMITE
Código
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Categoria Individual de Kata
Mirim “C” até 07 anos – Absoluto Masc
Mirim “C” até 07 anos – Absoluto Fem
Mirim “B” de 08 a 09 anos – Absoluto Masc
Mirim “B” de 08 a 09 anos – Absoluto Fem
Mirim “A” de 10 a 11 anos – Absoluto Masc
Mirim “A” de 10 a 11 anos – Absoluto Fem
Infantil “B” de 12 a 13 anos até 4º kyu Masc
Infantil “B” de 12 a 13 anos de 3º kyu e acima Masc
Infantil “B” de 12 a 13 anos até 4º kyu Fem
Infantil “B” de 12 a 13 anos de 3º kyu e acima Fem
Junior de 14 a 15 anos até 4º kyu Masc
Junior de 14 a 15 anos de 3º kyu e acima Masc – limitado em Sanseru
Junior de 14 a 15 anos até 4º kyu Fem
Junior de 14 a 15 anos de 3º kyu e acima Fem – limitado em Sanseru
Juvenil de 16 a 17 anos até 4º Kyu Masc
Juvenil de 16 a 17 anos de 3º Kyu e acima Masc
Juvenil de 16 a 17 anos até 4º Kyu Fem
Juvenil de 16 a 17 anos de 3º Kyu e acima Fem
Sênior de 18 a 35 anos até 4º kyu Masc
Sênior de 18 a 35 anos de 3º kyu até 1º kyu Masc
Sênior de 18 a 35 anos de 1º dan e acima Masc
Sênior de 18 a 35 anos até 4º kyu Fem
Sênior de 18 a 35 anos de 3º kyu até 1º kyu Fem
Sênior de 18 a 35 anos de 1º dan e acima Fem
Master A de 36 a 46 anos até 4º kyu Masc
Master A de 36 a 46 anos de 3º kyu até 1º kyu Masc
Master A de 36 a 46 anos de 1º dan e acima Masc
Master A de 36 a 46 anos até 4º kyu Fem
Master A de 36 a 46 anos de 3º kyu até 1º kyu Fem
Master A de 36 a 46 anos de 1º dan e acima Fem
Máster B de 47 anos e acima até 1º kyu Masc
Máster B de 47 anos e acima de 1º dan e acima Masc
Máster B de 47 anos e acima até 1º kyu Fem
Máster B de 47 anos e acima de 1º dan e acima Fem

Código
Categoria de Kumite
35. Mirim “C” até 07 anos – Absoluto Masc
36. Mirim “C” até 07 anos – Absoluto Fem
37. Mirim “B” de 08 a 09 anos Absoluto Masc
38. Mirim “B” de 08 a 09 anos Absoluto Fem
39. Mirim “A” de 10 a 11 anos Absoluto até 30Kg Masc
40. Mirim “A” de 10 a 11 anos Absoluto + 30Kg Masc
41. Mirim “A” de 10 a 11 anos Absoluto até 25Kg Fem
42. Mirim “A” de 10 a 11 anos Absoluto + 25Kg Fem
43. Infantil “B” de 12 a 13 anos até 4º kyu até 45Kg Masc
44. Infantil “B” de 12 a 13 anos até 4º kyu + 45Kg Masc
45. Infantil “A” de 12 a 13 anos de 3º kyu e acima até 45Kg Masc
46. Infantil “A” de 12 a 13 anos de 3º kyu e acima + 45Kg Masc
47. Infantil “B” de 12 a 13 anos até 4º kyu até 40Kg Fem
48. Infantil “B” de 12 a 13 anos até 4º kyu + 40Kg Fem
49. Infantil “A” de 12 a 13 anos de 3º kyu e acima até 40Kg Fem
50. Infantil “A” de 12 a 13 anos de 3º kyu e acima + 40Kg Fem
51. Junior “B” de 14 a 15 anos até 4º kyu até 60Kg Masc
52. Junior “B” de 14 a 15 anos até 4º kyu + 60Kg Masc
53. Junior “A” de 14 a 15 anos de 3º kyu e acima até 60Kg Masc
54. Junior “A” de 14 a 15 anos de 3º kyu e acima + 60Kg Masc
55. Junior “B” de 14 a 15 anos até 4º kyu até 54Kg Fem
56. Junior “B” de 14 a 15 anos até 4º kyu + 54Kg Fem
57. Junior “A” de 14 a 15 anos de 3º kyu e acima até 54Kg Fem
58. Junior “A” de 14 a 15 anos de 3º kyu e acima + 54Kg Fem
59. Juvenil de 16 a 17 anos até 4º Kyu até 65kg Masc
60. Juvenil de 16 a 17 anos até 4º Kyu + 65kg Masc
61. Juvenil de 16 a 17 anos de 3º Kyu e acima até 65kg Masc
62. Juvenil de 16 a 17 anos de 3º Kyu e acima + 65kg Masc
63. Juvenil de 16 a 17 anos até 4º Kyu até 60kg Fem
64. Juvenil de 16 a 17 anos até 4º Kyu + 60kg Fem
65. Juvenil de 16 a 17 anos de 3º Kyu e acima até 60kg Fem
66. Juvenil de 16 a 17 anos de 3º Kyu e acima + 60kg Fem
67. Sênior de 18 a 35 anos até 4º kyu até 68Kg Masc
68. Sênior de 18 a 35 anos até 4º kyu de 69Kg até 78Kg Masc
69. Sênior de 18 a 35 anos até 4º kyu + 78Kg Masc
70. Sênior de 18 a 35 anos de 3º kyu até 1º kyu até 68Kg Masc
71. Sênior de 18 a 35 anos de 3º kyu até 1º kyu de 69Kg até 78Kg Masc
72. Sênior de 18 a 35 anos de 3º kyu até 1º kyu + 78Kg Masc
73. Sênior de 18 a 35 anos de 1º dan e acima até 68Kg Masc
74. Sênior de 18 a 35 anos de 1º dan e acima de 69Kg até 78Kg Masc
75. Sênior de 18 a 35 anos de 1º dan e acima + 78Kg Masc
76. Sênior de 18 a 35 anos até 4º kyu até 64Kg Fem
77. Sênior de 18 a 35 anos até 4º kyu + 64Kg Fem
78. Sênior de 18 a 35 anos de 3º kyu até 1º kyu até 64Kg Fem
79. Sênior de 18 a 35 anos de 3º kyu até 1º kyu + 64Kg Fem
80. Sênior de 18 a 35 anos de 1º dan e acima até 64Kg Fem
81. Sênior de 18 a 35 anos de 1º dan e acima + 64Kg Fem
82. Máster A de 36 a 46 anos até 1º kyu até 75Kg Masc
83. Máster A de 36 a 46 anos até 1º kyu + 75Kg Masc
84. Máster A de 36 a 46 anos de 1º dan e acima até 75Kg Masc

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Máster A de 36 a 46 anos de 1º dan e acima + 75Kg Masc
Máster A de 36 a 46 anos até 1º kyu até 68Kg Fem
Máster A de 36 a 46 anos até 1º kyu + 68Kg Fem
Máster A de 36 a 46 anos de 1º dan e acima até 68Kg Fem
Máster A de 36 a 46 anos de 1º dan e acima + 68Kg Fem
Máster B de 47 anos e acima até 1º kyu Absoluto Masc
Máster B de 47 anos e acima de 1º dan e acima Absoluto Masc
Máster B de 47 anos e acima até 1º kyu Absoluto Fem
Máster B de 47 anos e acima de 1º dan e acima Absoluto Fem

TERMO DE RESPONSABILIDADE
As competições de Karatê, apesar de estarem revestidas da proteção necessária, através das regras de
competições oficiais que visam preservar a integridade física do atleta, envolvem risco de acidentes leves
e até graves para os competidores. Por este motivo, recomenda-se às Associações participantes
efetuarem um seguro temporário, a fim de cobrir eventuais acidentes dos seus atletas e dirigentes,
independentemente da obrigatoriedade de firmarem o Termo de Responsabilidade padrão da IKGA
Brasil.
DA COMISSÃO EXECUTIVA
A Comissão Executiva terá a seguinte composição:
Coordenador Geral: Luiz Kotsubo
Coordenador Técnico do Evento: Akira Saito
Coordenador de Arbitragem do Evento: Evandro Silva / Paulo Mucelin
Coordenador Médico do Evento: Dr. Eduardo Palhares
Coordenador do Evento: Gilberto Mello Sachavareto Jr. / Luciano Gonçalves Baldo
Compete à Comissão Executiva:
1. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento, bem como as demais Normas e Resoluções da IKGA,
além da Legislação Desportiva vigente;
2. Apreciar, opinar e deliberar sobre fatos técnicos ou administrativos do evento;
3. Emitir parecer a respeito da competição em relatório para o Representante da IKGA Brasil;
4. Apreciar e analisar infrações ocorridas durante a competição, encaminhado-as para a Comissão
Disciplinar Temporária.

A Comissão Executiva, o Júri de Apelação e a Comissão Disciplinar Temporária terão função legal,
desde o momento de suas instalações no Congresso Técnico, até o término do campeonato para o qual
foram constituídas, dentro de suas respectivas competências.
São atribuições dos Membros da Comissão Executiva, nos campeonatos:
DO COORDENADOR GERAL:
1.
2.
3.
4.

dirigir e supervisionar, administrativamente, todo o evento;
dirigir o Congresso Pleno;
representar, quando necessário, o Representante da IKGA Brasil nas competições;
resolver os conflitos de competência se houver, entre os coordenadores.
DO COORDENADOR TÉCNICO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dirigir o Congresso Técnico;
elaborar as chaves previamente;
realizar os sorteios das chaves durante o Congresso;
dirigir o Campeonato respeitando as atribuições e competências dos demais Membros;
fiscalizar e controlar a idade, a Classe e a Categoria dos Atletas;
controlar a pesagem dos Atletas;
decidir sobre as questões da Competição, que não dizem respeito à arbitragem;
encaminhar ao Coordenador Geral as irregularidades ocorridas, antes, durante e após a
realização do evento para os devidos fins;
DO COORDENADOR DE ARBITRAGEM:

1. nomear o Conselho Temporário de Árbitros (CTA) do evento;
2. controlar e fiscalizar, juntamente como o CTA, os Árbitros e os Mesários;
3. analisar o desempenho técnico e disciplinar dos Árbitros, elaborando o relatório de avaliação
para enviar ao representante da IKGA no Brasil.
DO COORDENADOR MÉDICO:
1.
2.
3.
4.
5.

designar seus auxiliares para as Competições;
supervisionar a parte médica do evento;
atender os atletas quando solicitado pelos Árbitros;
informar aos Árbitros, após o atendimento do atleta, sobre a condição física do mesmo;
só poderão atuar nas Competições os médicos autorizados pelo Coordenador médico.

DO COORDENADOR DO EVENTO:
1.
2.
3.
4.
5.

designar seus auxiliares;
examinar, previamente, se foram atendidas as exigências estabelecidas na « CHECK LIST»;
verificar e fiscalizar a organização do evento, tanto na área de Competição quanto externamente;
coordenar e fiscalizar o cerimonial do evento, orientando seus auxiliares;
organizar e controlar a premiação.
DO CONGRESSO PLENO

Em todos os Campeonatos nacionais e internacionais haverá, obrigatoriamente, a reunião do Congresso
Pleno, antecedendo a reunião do Congresso Técnico.
O Congresso Pleno será presidido pelo Representante da IKGA Brasil ou pelo Coordenador Geral e
secretariado por pessoa por ele indicada.
Na reunião do Congresso Pleno, após abertura oficial pelo Representante da IKGA Brasil e após a
saudação do Presidente da entidade sede, será franqueada a palavra a todos os representantes das
Associações presentes, para em seguida tratar e decidir o seguinte:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificação das credenciais das Associações participantes;
Composição do Conselho Temporário de Árbitros;
Composição da Comissão Disciplinar Temporária;
Composição do Júri de Apelação;
Aprovação da sede do próximo campeonato.
CONGRESSO TÉCNICO

Participarão do Congresso Técnico, o Coordenador Técnico, os demais membros da Comissão
Executiva, além de um representante de cada Associação, devidamente credenciado. Após o Congresso
Pleno, será instalado o Congresso Técnico.
O Congresso Técnico será dirigido pelo Coordenador Técnico do evento, devendo o mesmo indicar o
Secretário e seus auxiliares.
As Atas do Congresso Técnico serão elaboradas por Secretario (a) designado (a) pelo Coordenador
Técnico do evento.
São atribuições do Congresso Técnico:

1. receber e verificar as credenciais dos delegados e documentos dos demais Membros das
Delegações;
2. verificar a relação dos atletas inscritos para as competições, procedendo às alterações se
necessárias;
3. discutir e opinar sobre assuntos técnicos da competição;
É nula qualquer decisão do Congresso Técnico que contrariar os dispositivos deste Regulamento.
ARBITRAGEM E DOS ÁRBITROS
Todos os procedimentos deverão estar de acordo com o que determinam o Regulamento de Arbitragem
da IKGA BRASIL.
Para os árbitros é obrigatório estar devidamente uniformizado, ou seja, de paletó azul marinho, calça
cinza, camisa branca, gravata IKGA ou bordô e sapatilha preta.
CONSELHO TEMPORÁRIO DE ARBITROS
Compete ao Conselho Temporário de Árbitros (CTA), cujos membros serão nomeados pelo Coordenador
de Arbitragem:
1. Dar a decisão final em matérias de natureza técnica de Arbitragem que possam ocorrer durante o
encontro e as quais não estejam estipuladas no regulamento;
2. Definir sobre o limite de Shikkaku do atleta;
3. Aplicar as penalidades cabíveis aos Árbitros que infringirem as regras oficiais da IKGA;
4. Decidir sobre o limite de suspensão, aplicável ao competidor que tenha recebido Hansoku quer
por ter provocado lesão ou que na opinião do quadro de Árbitros e Chefe de Quadra, tenha
demonstrado incapacidades técnicas necessárias para a competição.
PROTESTO
O protesto será classificado em dois tipos:
a) Protesto administrativo;
b) b) Protesto técnico.
O protesto administrativo é cabível quando houver um possível erro de ordem administrativa durante um
confronto.
São exemplos de erro administrativo:
1. O placar de pontuação equivocado.
2. Nome ou chamada de atleta equivocado.
3. Erro de chave, etc.
O protesto administrativo deverá ser feito verbalmente pelo Técnico ao Chefe de Quadra no momento em
que detectar o possível erro administrativo. O Chefe de quadra deverá parar o encontro, quando for o
caso, analisará o protesto e tomará as seguintes providências:

1. Se a reclamação proceder, o Chefe de quadra corrigirá imediatamente o erro administrativo.
2. Se a reclamação não proceder, o encontro continuará.
O protesto técnico é cabível quando houver um possível erro de procedimento de arbitragem,
infringindo assim o regulamento. Não cabe protesto sobre nenhum julgamento dos membros do Quadro
de Árbitros.
O protesto técnico deverá ser feito por escrito pelo representante legal da Entidade participante, através
de formulário padrão IKGA Brasil (sumula de protesto) acompanhado das provas sobre as alegações, de
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 100,00 (cem) reais e encaminhado a um dos membros
do Júri de Apelação.
JURI DE APELAÇÃO
O Júri de Apelação será formado por 03 (três) Árbitros, os quais serão designados pelo Conselho
Temporário de Árbitros.
Compete ao Júri analisar o protesto técnico e tomar as seguintes providências:
1 - Na hipótese da procedência e deferimento do protesto técnico proceder-se-á da seguinte forma:
1. Declarará nulos os julgamentos do Quadro de Árbitros que violaram as regras.
2. Anulará os resultados dos combates que foram afetados, desde o ponto em que ocorreu o erro de
procedimento.
3. Determinará que se refaçam os combates afetados pelo erro de procedimento.
4. Solicitará ao setor de tesouraria que devolva ao reclamante a taxa de protesto paga.
5. Fará uma recomendação ao Conselho Temporário de Árbitros para que avaliem os Árbitros
envolvidos, a fim de corrigi-los ou penalizá-los.
2 – Se o protesto técnico não proceder, a taxa de protesto não será devolvida, cujo valor será revertido
para a IKGA Brasil.
Da decisão do Júri de Apelação não caberá recurso.
DA COMISSÃO DISCIPLINAR TEMPORÁRIA
A IKGA Brasil instituirá a Comissão Disciplinar Temporária para cada Campeonato, que funcionará
exclusivamente durante a realização dos mesmos, a qual aplicará sanções de caráter automático aos
Atletas e Dirigentes infratores, garantindo-lhes mais ampla defesa.
A Comissão Disciplinar Temporária será composta por 03 (três) membros designados pelo
Representante da IKGA Brasil.

Da decisão da Comissão Disciplinar, caberá recurso para a Comissão Disciplinar do STJD, com efeito,
suspensivo, no prazo de dois dias úteis, quando as punições excederem de uma competição e/ou 15
(quinze) dias.
Compete ainda à Comissão Disciplinar Temporária, analisar e aplicar sanções por atos de indisciplina
ocorridos durante o evento.
DOS CERIMONIAIS
Em todos os Campeonatos promovidos pela IKGA Brasil, serão obrigatórios os cerimoniais de abertura
e encerramento, coordenados pela Comissão Executiva, através do Coordenador de Eventos.
Todas as equipes participantes da competição deverão perfilar-se e estar representadas no cerimonial de
abertura e encerramento.
DAS SEDES
As Associações participantes das competições oficiais da IKGA Brasil poderão sediar os Campeonatos,
candidatando-se para isto no Congresso Pleno da respectiva competição, desde que satisfaçam os
critérios estabelecidos pela IKGA Brasil que, na definição das sedes, considerará os seguintes fatores:
a) - condições dos ginásios para competição;
b) - facilidades de hospedagem e alimentação;
c) - interesse e participação do público;
d) - apoio dos órgãos de comunicação para divulgação;
e) - compromisso de patrocínios (documentado ou formalizado);
f) - promoção e desenvolvimento regionais;
g)- equilíbrio na regionalização dos eventos;
DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Executiva da competição, ouvido,
quando possível, o Representante da IKGA Brasil.
Este Regulamento entrará em vigor, temporariamente, a partir desta data, até o final do 35ª Copa Brasil
de Karate Do Goju Ryu Interclubes da IKGA-Brasil.
Atenciosamente;

