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PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO*duvidas (19) 99836-5768
Atléticas ou universidades

Passo 1

Passo 2

Acesse www.fupe.com.br e faça o cadastro de entidade. Você receberá o login e a Senha assim que
seu cadastro for validado FUPE.

Acesse a intranet com seu login e senha e
selecione as modalidades que irá participar
no ano.

Passo 3

Passo 4

Cadastre ou solicite que seus atletas e técnicos se
cadastrem pelo fupe.com.br. Acesse a intranet e
valide os cadastros realizados.

Na intranet, acesse a área de upload de comprovante de pagamento e anexe seu respectivo comprovante

ATLETAS AVULSOS

Passo 1
Acesse www.fupe.com.br e faça o Cadastro de
Atleta selecionando no campo entidade “Não
Possuo entidade”

Passo 2
Envie e-mail para com o comprovante de depósito para marcela.ferreira@fupe.com.br
informando modalidade, faixa e peso..

FILIE SUA ENTIDADE : INFORMAÇÕES FUPE@FUPE.COM.BR

Sobre categorias, séries e divisões consulte o regulamento

NÃO ESQUEÇA!!!!!
O ATLETA DEVE COMPARECER AO LOCAL DE COMPETIÇÃO COM ANTECEDÊNCIA PORTANDO UM DOCUMENTO
OFICIAL COM FOTO

Regulamento específico do karate
1. A competição de Karatê será realizada de acordo com este Regulamento e são aptos a participar do
campeonato, os estudantes devidamente matriculados nos termos expressos no Regulamento Geral
2. As categorias serão divididas em Categorias Principais –Série Diammante (2º Kyu e acima) seletivas
para o JUBs Fase Final, que será realizado em Salvador, em Outubro. e Categorias de Base (até 3º Kyu).
Os atletas deverão participar dentro de suas respectivas categorias.
2.1. Na Categorias Principais –Série Diammante (2º Kyu e acima) , como são seletivas para o JUBs Fase
Final em Salvador, podem participar apenas atletas de até 25 anos.
3. 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.
5. As categorias serão divididas conforme a tabela a seguir:

6. 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. 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.
8. Os protestos deverão ser escritos e encaminhados ao júri de apelação, conforme regulamento oficial da
WKF.
9. 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.
10. A seguir estão expostos os Katas considerados básicos para o evento:

11. Nas Categorias Principais (2º kyu e acima), será aplicada a regra oficial da WKF.
11.1. 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.
12. Lista de Katas oficiais da WKF:

13. Nas provas de Kata por equipe, nas disputas de medalhas, as equipes deverão apresentar o Bunkai.
1. 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. O(a) aluno(a)-atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e devidamente uniformizado, obedecendo ao descrito no Regulamento Geral.
2.1. 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.
3. 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.
3.1. NÃO será permitido Pesar e nem Competir com Credencial Temporária.
4. O(a) aluno(a)-atleta que não se apresentar quando chamado para competir, será sumariamente desclassificado.
5. 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.

6. É proibido o uso de óculos.
7. Haverá 02 (dois) terceiros lugares em todas as categorias.
8. Na competição de Karatê, será declarada Campeã a IES que somar o maior número de pontos na somatória geral.
9. No caso de empate na somatória geral de pontos, será campeã a IES que possuir maior número de medalhas de ouro; persistindo o empate, o maior número de medalhas de prata; persistindo o empate, o maior número de medalhas de bronze; persistindo ainda o empate, haverá uma luta extra com um representante masculino (2º kyu e acima) de cada uma das IES empatadas.
10. A contagem de pontos será da seguinte forma:

11. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da modalidade, com anuência da Direção Geral, não podendo essas resoluções contrariarem o Regulamento Geral.

