
 

 

 

REGULAMENTO 

 

II RIO OPEN ON-LINE 

DE KARATE SHOTOKAN 
 



1. Inscrições até 17/06/2020, aberta a todos os praticantes de Karate 

Shotokan; 

2. Taxa de Inscrição: R$ 10,00; 

3. Veja abaixo os 11 passos para completar sua inscrição; 

• PASSO 1 – Acesse www.karatemania.com.br e clique em II RIO OPEN 

ON-LINE no menu; 

 

• PASSO 2 – Clique na categoria desejada; 

 

• PASSO 3 – Verifique a categoria escolhida e clique em ADICIONAR AO 

CARRINHO; 

http://www.karatemania.com.br/


 

• PASSO 4 – Verifique a categoria e quantidade (deverá ser igual a “1”) 

e clique em VER CARRINHO; 

 

• PASSO 5 – Sempre verifique a categoria que está selecionada e clique 

em CHECKOUT; 

 

• PASSO 6 – Escolha o meio de pagamento: PagSeguro ou 

MercadoPago; 

 



• PASSO 7 – Informe os dados do atleta. Utilize apenas uma palavra em 

nome e uma palavra em sobrenome. Clique em CONTINUAR; 

 

• PASSO 8 – Confira seus dados e clique em FAÇA SEU PEDIDO; 

 

 

• PASSO 9 – Informe seu email, escolha COMPRAR SEM CADASTRO 

caso não possua conta PagSeguro, e clique em AVANÇAR; 



• PASSO 10 – Complete os dados para pagamento; 

 

• PASSO 11 – Role a tela, completa as informações de pagamento e 

clique em CONFIRMAR O PAGAMENTO. 

 

• Você receberá em seu email um arquivo pdf com o regulamento da 

competição (sem as instruções de pagamento). 

 

 

 

 

 



3. Todos os inscritos serão incluídos no GRUPO DA COMPETIÇÃO de 

Whatsapp II RIO OPEN ON-LINE DE KARATE SHOTOKAN; 

4. No dia 18/06/2020 serão publicadas no GRUPO DA COMPETIÇÃO as 

chaves da competição. 

 

5. Categorias: 

• Até 13 anos - Branca até Verde - Masculino  

• Até 13 anos - Branca até Verde - Feminino 

• Até 13 anos - Roxa até Preta - Masculino 

• Até 13 anos - Roxa até Preta - Feminino 

• 14 até 17 anos - Branca até Verde - Masculino 

• 14 até 17 anos - Branca até Verde - Feminino 

• 14 até 17 anos - Roxa até Preta - Masculino 

• 14 até 17 anos - Roxa até Preta - Feminino 

• 18 até 45 anos - Branca até Verde - Masculino 

• 18 até 45 anos - Branca até Verde - Feminino 

• 18 até 45 anos - Roxa até Preta - Masculino 

• 18 até 45 anos - Roxa até Preta - Feminino 



• 46 até 55 anos - Branca até Preta - Masculino 

• 46 até 55 anos - Branca até Preta - Feminino 

• 56 anos e acima - Branca até Preta - Masculino 

• 56 anos e acima - Branca até Preta - Feminino 

6. As regras seguirão o padrão JKA adaptado: 

• Eliminatórias serão realizadas no sistema de bandeiradas com sorteio 

de Shittei Kata (Heian 2-5 e Tekki 1), respeitadas as observações no 

item 10 deste documento; 

• As categorias BRANCA até VERDE, serão realizadas por sistema de 

bandeiradas até a final e haverá disputa de 3º e 4º lugares; 

• Semifinais, nas categorias até PRETA, serão realizadas no sistema por 

notas com 8 atletas realizando Sentei Kata (Bassai-Dai, kanku-dai, 

Enpi e Jion); 

• Finais, nas categorias até PRETA, serão realizadas no sistema por 

notas com 4 atletas realizando Tokui Kata (kata de livre escolha e 

diferente do utilizado na Semifinal). 

• No caso de empate, será considerada primeiramente a nota menor 

que fora descartada, e em seguida a maior descartada 

permanecendo o empate, caso ainda assim persista o empate, os 

atletas deverão apresentar um kata diferente; 

• Caso, por algum motivo, algum árbitro fique sem conexão e não 

consiga avaliar o kata apresentado, será repetida a menor nota; 

 

7. Os katas deverão ser realizados de kimono, faixa e descalço; 

8. A câmera deverá fica fixa em uma das três posições: 

• FRONTAL; 

• DIAGONAL FRONTAL ESQUERDA; 

• DIAGONAL FRONTAL DIREITA. 

9. Não é necessário realizar o kata em dojo ou tatame. Pode ser executado 

em "qualquer lugar". A iluminação, ajuste de distância na filmagem e 

qualidade da imagem, assim como a estabilidade da conexão é de 

responsabilidade do atleta; 

10. Nas categorias Branca até Verde o kata será limitado ao Heian Godan. 

No caso disputas eliminatórias por bandeirada, o kata escolhido será 



sempre limitado pela menor faixa. Exemplo: Caso exista um faixa Vermelha 

contra um Faixa Verde, o kata escolhido pela arbitragem será até o Heian 

Nidan. 

11. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão certificados no 

formato PDF. 

12. Os Campeões de cada categoria receberão um voucher para fazer uma 

compra de uma caneca no site KARATEMANIA.COM.BR. O voucher não 

cobre as despesas de envio. 

13. O evento será transmitido ao vivo no Canal JKA-RJ. 

DINÂMICA DE REALIZAÇÃO 

1. Ninguém deverá postar mensagens no grupo após a IMAGEM INÍCIO DA 

COMPETIÇÃO, exceto se pertinentes à dinâmica do evento; 

 

2. Todos os atletas deverão ter instalado em seus equipamentos o App 

ZOOM CLOUD MEETINGS; 

3. Será informado no grupo de competidores, a sequencia das categorias a 

serem disputadas. Após a chamada da categoria, todos os atletas desta da 

categoria chamada deverão acessar o link para entrada no koto (sala de 

reunião) 

 



4. Junto à IMAGEM CHAMADA DE ATLETA(S) existirá um link de acesso ao 

KOTO. Caso o aplicativo solicite o nome no momento do acesso, o atleta 

deverá preencher preferencialmente em letras maiúsculas seu nome. Ex.: 

JOÃO ROCHA; 

 

5. Após a chamada da categoria será enviada a mensagem de ÚLTIMA 

CHAMADA; 

 

5. Após a entrada no KOTO, o atleta deverá ajustar sua câmera e aguardar 

ser chamado pelos árbitros; 

 

6. Após ser chamado, o atleta aguardará o comando HAJIME da arbitragem 

e então deverá iniciar o procedimento padrão de todos os competidores, 

que é: CUMPRIMENTAR, ANUNCIAR O KATA, INICIAR O KATA, ENCERRAR 

O KATA e CUMPRIMENTAR. Fiquem atentos ao cumprimento desta rotina, 

pois ela fará parte da avaliação dos árbitros, assim como em qualquer 

competição presencial. 

7. O resultado final de cada categoria será apresentado no GRUPO DE 

COMPETIÇÃO através de imagem; 

 



8. TESTES DE CONEXÃO serão realizados com os atletas inscritos em datas 

divulgadas no GRUPO DA COMPETIÇÃO. Todos deverão criar condições de 

passarem pelos TESTES DE CONEXÃO afim de ajustarmos todos os 

procedimentos para um melhor funcionamento no dia do evento; 

 

9. A responsabilidade da qualidade de conexão é de inteira 

responsabilidade do atleta e por isso é super importante a participação nos 

TESTES DE CONEXÃO. 

 

ARBITRAGEM 

A arbitragem será formada por: 

• Ugo Arrigoni - 8° Dan ITKF e 6° Dan JKA 

• Kadena - 6° Dan ITKF e 3° Dan JKA 

• Roberto Pestana - 5° Dan ITKF e 5° Dan JKA 

• Jayme Sandall - 5° Dan JKA e 4° Dan ITKF 

• André Reis - 5° Dan ITKF e 4° Dan JKA 

• Simone Caldas - 5° Dan ITKF  

• Carlos Venito - 3° Dan ITKF  

• Ary Brandão - 3° Dan ITKF 

 

Demais esclarecimentos poderão ser sanados através do GRUPO DE 

COMPETIÇÃO até o dia 18/06/2020; 

Este é um evento organizado e realizado por: 

• JKA-RJ (Japan Karate Association do Rio de Janeiro) 

• FERJKT (Federação do Estado do Rio de Janeiro de karate-Do 

Tradicional) 

OSS! 


