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CAPITULO I – DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Art. 1º - Denominam-se OPENS os eventos regionais promovidos pela FKBA, com sede
em Salvador e Feira de Santana no Estado da Bahia.
Art. 2º - Os Opens são competições exclusivas de KUMITÊ. Para participar, o
responsável deverá ser representante legal da entidade na sua cidade, podendo a
entidade essa ser um clube ou associação.
Art. 3º - Para todos os fins, os participantes serão considerados conhecedores das regras
e regulamento dessa competição.
Art. 4º - A competição está destinada a todos os filiados da FKBA e convidados.

CAPITULO II – DA DIREÇÃO
Art. 5º - A diretoria das competições é composta pelos dirigentes da FKBA e assessores.

CAPITULO III – DAS INSCRIÇÕES
A taxa de inscrição para as competições de KUMITÊ INDIVIDUAL E POR EQUIPE é de
R$ 50,00 (cinquenta reais) para todas as categorias.
O pagamento das inscrições deverá ser efetuado, impreterivelmente, antes da competição
junto a Secretária Geral da FKBA e até data limite estipulada e amplamente divulgada pela
FKBA.
Procedimento para realização da inscrição:
A inscrição deverá ser realizada EXCLUSIVAMENTE através do site
www.fkbaoficial.com.br na área destinada a cada clube. Abaixo as etapas
necessárias:
1. O presidente deve entrar na sua área exclusiva através do login e senha
fornecidos pela FKBA. Clicar na chave acima do lado direito e realizar o login;
2. O presidente deve registrar todos os seus atletas no link “Atletas” e clicar em
“Novo Cadastro” e cadastrar todos os atletas que estão vinculados no clube;
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3. Após cadastrar todos os atletas, entra no link COMPETIÇÕES, clicar em realizar
inscrições.

OBSERVAÇÕES:
•

Em caso desistência após a inscrição o responsável deverá pagar a taxa mesmo com a
ausência do atleta.

•

Em nenhuma hipótese o atleta ou responsável reaverá o valor pago pela taxa de
inscrição.

•

Em nenhuma hipótese, serão aceitas inscrições via e-mail, redes sociais, aplicativos de
mensagens ou similares. Serão aceitas apenas inscrições realizadas de maneira eletrônica
pelo site oficial da Federação.

•

O presidente deverá comunicar à direção qualquer eventual indisponibilidade do site no
momento da inscrição

CAPITULO IV – DA ARBITRAGEM

Art. 7º - Somente poderão atuar os árbitros já credenciados pela FKBA.
O traje dos árbitros deverá ser composto de:
•
•
•
•
•

Terno azul marinho;
Calça cinza;
Camisa branca;
Gravata vermelha;
Sapato social preto ou sapatilha preta

As competições deverão seguir as regras de arbitragem de cada modalidade vigentes na
entidade.

FKBA - REGULAMENTO OPEN – FEVEREIRO 2019

6

CAPITULO V – DOS ATLETAS
Art. 8º - Será VETADA a participação de atletas que se encontrarem nas seguintes
situações:
a) não estarem devidamente inscritos na competição;
b) possuírem alguma punição administrativa;
c) se apresentarem com uniforme fora dos padrões permitidos.

UNIFORME

Abaixo algumas considerações sobre o uniforme dos competidores:
•
•
•
•
•
•

As mangas do karate gi, bem como as barras das calças não poderão ser dobradas;
não serão permitidos karate gi sujo ou rasgado.
apenas as mulheres deverão usar camiseta branca e limpa por baixo do uniforme;
o karate gi deverá ser totalmente branco;
poderá ser usado um distintivo do clube ou entidade
poderá ser reservado um espaço nas costas medindo 40x20 ou 30x20 cm para
eventuais patrocínios

Figura 1 - área destinada para divulgação de patrocinador

Art. 9º - o atleta deverá apresentar o documento de identidade original e com foto ao
árbitro central do koto que o mesmo for competir. Em caso de não apresentação, o a
comissão julgadora poderá desclassificar o atleta ou equipe.
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CAPITULO VI – DOS DELEGADOS E TÉCNICOS

Art. 10º - O delegado será o representante legal de sua entidade, devendo ter mais de 18
anos, se enquadrar nas exigências desse regulamento e se dirigir até a mesa central para
qualquer situação. Não será permitido nenhum outro representante para tratar qualquer
assunto referente ao evento.
Art. 11º - O técnico deverá ser um praticante de karatê de maior idade, ser conhecedor
das regras deste regulamento e possuir postura disciplinar. O TÉCNICO NÃO PODERÁ
ADENTRAR NA ÁREA DE COMPETIÇÃO. NAS CATEGORIAS ATÉ 9 ANOS O
TÉCNICO PODERÁ LEVAR O ATLETA ATÉ A ÁREA DE COMPETIÇÃO E SE RETIRAR.

CAPITULO VII – DA HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

Art. 12º - É de inteira responsabilidade de todos os participantes, a hospedagem,
alimentação e transporte.

CAPITULO VIII – DAS COMPETIÇÕES

Art. 13 º - Das modalidades e categorias:
Modalidades: Kumitê Individual e Kumitê por Equipe

KUMITÊ INDIVIDUAL:
SISTEMA DE PONTUAÇÃO:
Categorias até 17 anos – SHOBU-NIHON:
•
•
•
•
•
•

os competidores tentam marcar 2 (dois) pontos (4 WAZARI ou 2 IPPON), ou ainda,
uma combinação de ambos antes de seu oponente e até o limite de tempo;
o tempo regulamentar de luta será de 2 (dois) minutos;
deverá ser anunciado o ATO-SHIBARACO (trinta segundos para o final da luta);
havendo empate, terá mais um minuto de prorrogação, ou morte súbita (1º ponto);
persistindo o empate, mais uma prorrogação, ou morte súbita (1º ponto);
no caso de empate na 2º prorrogação, será decidido em hantei;
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•
•

valendo também como forma de desempate; as saídas e as faltas, após a
prorrogação.
em caso de hansoku shikaku o atleta não poderá participar para outras categorias.

Categorias acima de 18 anos – SHOBU-SAMBO:
•
•
•
•
•
•
•
•

os competidores tentam marcar 3 (TRÊS) pontos (6 WAZARI ou 3 IPPON), ou
ainda, uma combinação de ambos antes de seu oponente e até o limite de tempo;
o tempo regulamentar de luta será de 3 (três) minutos;
deverá ser anunciado o ATO-SHIBARACO (trinta segundos para o final da luta);
havendo empate, terá mais um minuto de prorrogação, ou morte súbita (1º ponto);
persistindo o empate, mais uma prorrogação, ou morte súbita (1º ponto);
no caso de empate na 2º prorrogação, será decidido em hantei;
valendo também como forma de desempate; as saídas e as faltas, após a
prorrogação.
em caso de hansoku shikaku o atleta não poderá participar para outras categorias.

KUMITÊ EQUIPE:

SISTEMA DE PONTUAÇÃO:
Todas as categorias:
•
•
•
•
•
•
•

a equipe deverá ser formada por três atletas;
os combates serão individuais e no sistema shobu-nihon;
o tempo de duração de cada luta será de até 02 (dois) minutos;
após as três lutas, quem vencer mais lutas torna-se a equipe vencedora;
em caso de empate, haverá uma nova luta com PONTO DE OURO. A equipe decide
o competidor que a irá representar;
na luta de desempate não existirá limite de tempo e quem marcar primeiro wazari ou
Ippon será considerada a equipe vencedora;
em caso de falta de combatividade o árbitro poderá encerrar a luta e a decisão
deverá ser decidida por hantei.
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CATEGORIAS:

CATEGORIA KUMITÊ EQUIPE + 18 ANOS.

KUMITE INDIVIDUAL (MASCULINO E FEMININO)
#

DESCRIÇÃO

IDADE

FAIXA(S)/PESO

1.

DENTE DE LEITE

ATÉ 5 ANOS

TODAS AS FAIXAS

2.

GURI (A) A

6,7 ANOS

BRANCA A LARANJA

3.

GURI (A) B

6,7 ANOS

VERDE A PRETA

4.

MIRIM A

8,9 ANOS

BRANCA E AMARELA

5.

MIRIM B

8,9 ANOS

VERMELHA A VERDE

6.

MIRIM C

8,9 ANOS

ROXA A PRETA

7.

INFANTIL A

10,11 ANOS

BRANCA E AMARELA

8.

INFANTIL B

10,11 ANOS

VERMELHA A VERDE

9.

INFANTIL C

10,11 ANOS

ROXA A PRETA

10.

CADETE

12,13 ANOS

BRANCA E AMARELA

11.

CADETE

12,13 ANOS

VERMELHA A VERDE

12.

CADETE

12,13 ANOS

ROXA A PRETA

13.

INFANTO-JUVENIL A

14,15 ANOS

BRANCA E AMARELA

14.

INFANTO-JUVENIL B

14,15 ANOS

VERMELHA A VERDE

15.

INFANTO-JUVENIL C

14,15 ANOS

ROXA A PRETA

16.

JUVENIL A

16,17 ANOS

BRANCA E AMARELA

17.

JUVENIL B

16,17 ANOS

VERMELHA A VERDE

18.

JUVENIL C

16,17 ANOS

ROXA A PRETA

19.

JUNIORES A

18 A 21 ANOS

BRANCA E AMARELA

20.

JUNIORES B

18 A 21 ANOS

VERMELHA A MARROM

21.

JUNIORES C

18 A 21 ANOS

PRETA ATÉ 70Kg

22.

JUNIORES C

18 A 21 ANOS

PRETA + 70Kg

23.

ADULTO A

22 A 35 ANOS

BRANCA E AMARELA

24.

ADULTO B

22 A 35 ANOS

VERMELHA A MARROM

25.

ADULTO C

22 A 35 ANOS

PRETA ATÉ 70Kg

26.

ADULTO C

22 A 35 ANOS

PRETA > 70Kg ATÉ 79Kg

27.

ADULTO C

22 A 35 ANOS

PRETA + 79Kg

28.

MASTER A

36 A 43 ANOS

BRANCA E AMARELA

29.

MASTER B

36 A 43 ANOS

VERMELHA A MARROM

30.

MASTER C

36 A 43 ANOS

PRETA

31.

SENIOR A

44 + ANOS

BRANCA E AMARELA

32.

SENIOR B

44 + ANOS

VERMELHA AMARROM

33.

SENHIOR C

44 + ANOS

PRETA
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Art. 14º - Protetores obrigatórios:
Protetor
de Mão

Capacete

Protetor
bucal

Categoria

Cores

Até 17 anos
(todas as
faixas)

Azul e
Vermelha

Sim

Sim

Não

Adulto até faixa
laranja

Azul e
Vermelha

Sim

Sim

Não

Adulto verde
acima

Azul e
Vermelha

Sim

Não

Sim

Opcionais
coquilha, protetores
de braço, caneleiras
e pés
coquilha, protetores
de braço, caneleiras
e pés
coquilha, protetores
de braço, caneleiras
e pés

CAPITULO IX – PREMIAÇÕES
Art. 16º – Todos os atletas classificados até o 4° lugar receberão medalhas.
Art. 17º - Nas categorias de kumitê NÃO haverá disputas de 3° lugares, em caso de
semifinal os perdedores receberão as medalhas de terceiro lugar.

CAPITULO IX – DA DISTRIBUIÇÃO DOS PERÍODOS (PROGRAMAÇÃO)
Art. 18º – Os períodos serão assim distribuídos:

(DOMINGO)
7h – APRESENTAÇÃO DA ARBITRAGEM;
8h – ABERTURA OFICIAL COM DESFILE DOS ATLETAS;
9h - INICIO DAS COMPETIÇÕES
Art. 19º – Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora e os casos de
indisciplina serão resolvidos pela comissão disciplinar.
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CAPITULO X - REGRAS BÁSICAS PARA O PÚBLICO, PROFESSORES E
DIRIGENTES

1) Não será permitida a entrada na área de competição de torcida, pais, técnicos e
delegados;
2) Não será permitida a entrada na aérea de premiação para tirar fotos;
3) Não será permitido banner, faixas, bandeiras ou similares do atleta no pódio. Os
atletas deverão se apresentar para premiação de kimono ou agasalho da entidade;
4) Em caso e Ofensa aos Árbitros, ou coordenação do evento por algum membro da
torcida ou da delegação da entidade, automaticamente toda delegação será
desclassificada;
5) Não será permitido batucadas durante o andamento da competição.
6) Árbitros serão fiscalizados por uma comissão; caso seja notada alguma irregularidade
tal como: intensão em ajudar um atleta, dar instrução ou cometer alguma desordem
será convidado a se retirar do quadro de arbitragem e excluído da arbitragem.
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