
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE / PARANÁ ESPORTE 

67º JOGOS ESCOLARES DOS PARANÁ  

67º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DE KARATE 

 

1. A Competição de Karatê dos Jogos Escolares do Paraná são organizados pelo Governo do Paraná, através da 
Secretaria de Estado da Educação e Esporte (SEED), Paraná Esporte, Núcleos Regionais de Educação (NRE) e 
Escritórios Regionais do Esporte (EREs), com a realização da Federação Paranaense de Karatê, com apoio das 
Prefeituras Municipais e da Federação Paranaense do Desporto Escolar , será regida pelas regras oficiais da 
Federação Paranaense de Karatê - FPRK, Confederação Brasileira de Karate - CBK e Federação Mundial de Karate - 
FMK, obedecendo às normas contidas neste Regulamento. 

 
2. Realização: A competição será no dia 28/08/2021 no Município de Apucarana, durante a realização da 

modalidade na Fase Final dos  JUPS - Jogos Universitários do Paraná. 

 
3. Poderão participar todos os estabelecimentos de ensino pertencentes aos Sistemas Municipais, Estadual, 
Particular e Federal de Educação do Estado do Paraná, conforme o previsto na Constituição Federal do Brasil. 
 

4. Poderão participar 05 atletas do sexo masculino e  05 aletas do feminino nas seguintes categorias: 

     4.1 Categoria  12-14 anos: 01/01/2007 à 31/12/2009.  

 
5. Condição de Participação: Poderão  participar alunos da Educação Básica do Ensino Regular, Educação de Jovens 

e Adultos devidamente matriculados e frequentando ou participando ativamente das aulas on-line. 

 5.1  Matricula: A data limite de matrícula para alunos de 12-14 anos será até o dia 30/04/2021. 

 

6. Inscrições: A ficha de inscrição estará disponibilizada no site dos Jogos Escolares do Paraná como também anexo 

a este Regulamento. Enviar a ficha eletronicamente até dia 18/08/2021 no e-mail do NRE a qual pertence o 

estabelecimento de ensino de sua região: 

Apucarana nreapucaranajeps@esportepr.gov.br 
AM Norte nreamnortejeps@esporte.pr.gov.br 
AM Sul nreamsuljeps@esporte.pr.gov.br 
A. Chateaubriand nreassischateaubri-

andjeps@esporte.pr.gov.br 
Campo Mourão nrecampomouraojeps@esporte.pr.gov.br 
Cascavel nrecascaveljeps@esporte.pr.gov.br 
Cianorte nrecianortejeps@esporte.pr.gov.br 
Cornélio Procópio nrecornelioprocopiojeps@esporte.pr.gov.br 
Curitiba nrecuritibajeps@esporte.pr.gov.br 
Dois Vizinhos nredoisvizinhosjeps@esporte.pr.gov.br 
Foz do Iguaçu nrefozdoiguacujeps@esporte.pr.gov.br 
Francisco Beltrão nrefranciscobeltraojeps@esporte.pr.gov.br 
Goioerê nregoioerejeps@esporte.pr.gov.br 
Guarapuava nreguarapuavajeps@esporte.pr.gov.br 
Irati nreiratijeps@esporte.pr.gov.br 
 Ivaiporã nreivaiporajeps@esporte.pr.gov.br 

Jacarezinho nrejacarezinhojeps@esporte.pr.gov.br 
Londrina nrelondrinajeps@esporte.pr.gov.br 
Maringá nremaringajeps@esporte.pr.gov.br 
Loanda  nreloandajeps@esporte.pr.gov.br 
Paranaguá nreparanaguajeps@esporte.pr.gov.br 
Paranavaí nreparanavaijeps@esporte.pr.gov.br 
P. Branco nrepatobrancojeps@esporte.pr.gov.br 
Pitanga nrepitangajeps@esporte.pr.gov.br 
P. Grossa nrepontagrossajeps@esporte.pr.gov.br 
T. Borba 
nretelemacoborbajeps@esporte.pr.gov.br 
Toledo nretoledojeps@esporte.pr.gov.br 
Umuarama nreumuaramajeps@esporte.pr.gov.br 
U. Vitória 
nreuniaodavitoriajeps@esporte.pr.gov.br 
W. Braz nrewenceslaubrazjeps@esporte.pr.gov.br 
L. do Sul 
nrelaranjeirasdosuljeps@esporte.pr.gov.br 
Ibaiti nreibaitijeps@esporte.pr.gov.br 

7. A competição de Karatê será disputada, da Série de 3º KYU e acima, nas modalidades: 
 7.1 KUMITE – Individual. 
 7.2 KATA     – Individual 
8. As formas de disputas da modalidade  de KUMITE e KATA  será por eliminatória simples, sem repescagem e sem 
disputas para os 3º colocados, conforme normatização específica da FPRK. 
8.1 A comprovação da graduação dos atletas será efetuada pelos cadastros da Fed. Paranaense de Karatê FPRK    
 ou da Confederação Brasileira de Karatê - CBK. 
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8.2 Atletas que não tiverem sua comprovação poderão participar da Competição, desde que apresentem à  
 Coordenação da Modalidade/Comissão Executiva Estadual, um termo de autorização e responsabilidade 
 isentando a Coordenação (CCO) e a Federação (FPRK) de qualquer acidente que venha ocorrer com os 
 mesmos. 

 
9. Para o Campeonato de Karatê da modalidade de KUMITE, serão disputadas as seguintes categorias de peso: 
 

PROVAS FEMININO MASCULINO 

 

KUMITE INDIVI-
DUAL 

- de 42 KG - de 45 KG 

- de 47 kg - de 52 kg 

- de 54 kg - de 63 kg 

+ de 54 kg + de 63 kg 

9.1 Cada categoria de peso no Kumite será disputada por 01 representante do Estabelecimento de 
Ensino, obrigatoriamente enquadrados nos limites de peso da categoria em que estiver sendo efetuada a 
pesagem; 
9.2 O estabelecimento de ensino poderá inscrever  01 atleta por sexo para o Kata que não esteja inscrito 
no Kumite. 
9.3 O atleta somente poderá ser inscrito em 01 (uma) categoria de peso;  
9.4 Haverá uma balança à disposição das delegações, em local indicado, para controle extraoficial do 
peso, antes da pesagem oficial; 
9.5 O horário da pesagem será 1 (uma) hora  antes do início da competição.  
Haverá uma tolerância para a pesagem de 500g para ambos os sexos. Caso o atleta não esteja dentro do 
peso ou não comparecer para a pesagem, dentro do horário oficial estipulado, estará eliminado da 
Competição; 
9.6 O tempo das disputas no Kumite será de um minuto e meio.  

 
10. Para a modalidade de KATA cada Estabelecimento de Ensino poderá inscrever para as competições nos sexos 
feminino e masculino: 
10.1. Individual: 01 atleta do sexo masculino e 1 atleta do sexo feminino; 
10.2. Na modalidade do kata não existem categorias de peso. 
10.3. Pode ser executado qualquer kata tradicional de Karatê, com exceção de katas com armas (kobudo). 
10.4.  São permitidas variações de acordo com a escola de karatê do competidor; 
10.5.  A mesa será notificada, a priori, do Kata escolhido para a próxima rodada. 
10.6.  Os atletas podem repetir o mesmo kata até a última rodada. 
10.7.  As disputas no Kata serão realizadas com os dois atletas apresentando simultaneamente o kata e somente na 
disputa final, eles apresentam o Kata individualmente. 
 

NÚMERO DE COMPETIDORES NÚMERO DE KATAS NECESSÁRIOS 

04 02 

05 a 08 03 

09 a 16 04 

17 a 32 05 

33 a 64 06 

  
 

11. A reunião Técnica com os representantes dos Estabelecimentos de Ensino, ocorrerá  no dia da 
competição, meia hora antes do início da mesma; 

 
11.1 Após as inscrições de atletas realizadas dentro dos prazos estabelecidos neste regulamento, na 
Sessão Técnica da modalidade os atletas serão confirmados nas provas. Caso o representante da 
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instituição de ensino não se faça presente na Sessão Técnica da modalidade, serão confirmados os 
atletas por prova conforme as inscrições feitas regularmente dentro dos prazos estabelecidos. 
11.2 O representante da instituição de ensino que não se fizer presente estará automaticamente 
acatando as decisões tomadas na referida sessão. 
11.3 Entrega do Termo de Autorização e Responsabilidade dos atletas que não  possuem 
filiação comprovada junto a Federação Paranaense de Karatê, devidamente preenchido e assinado. 
11.4 Os seguintes artigos 6 e 8 do regulamento de arbitragem da FMK encontram-se a disposição no 
link da FPRK: https://www.fprk.com.br/downloads 
 

12.  Pontuação são as seguintes: 
         a. IPPON - Três pontos. 

b. WAZA-ARI Dois pontos. 
c. YUKO - Um ponto. 
 
12.1. Concede-se pontuação quando se realiza uma técnica em uma zona pontuável de acordo com os seguintes 
critérios: 
a. Boa forma. 
b.  Atitude esportiva 
c.  Aplicação vigorosa. 
d.  Zanshin. 
e. Tempo apropriado.  
f.  Distância correta. 
 
12.2. IPPON é atribuído 
a.  Chutes Jodan. 
b.  Qualquer técnica pontuável realizada sobre um oponente caído 
 
12.3. WAZA-ARI é atribuído para: 
a. Chutes Chudan. 
 
12.4. YUKO é atribuído para: 
a.  Chudan ou JodanTsuki;  
b.  Chudan ou JodanUchi. 
 
12.5. Ataques estão limitados às seguintes zonas: 
a.  Cabeça;   
b.  Rosto; 
c.  Pescoço;  
d.  Abdômen; 
e.  Peito;    
f.  Costas; 
g.  Laterais. 

 
13. Se considerada válida uma técnica eficaz realizada ao mesmo tempo em que se assinala o final do encontro. 
Uma técnica, ainda que eficaz realizada depois de uma ordem de suspender ou parar o combate não será pontuado 
e poderá resultar em uma penalização para o infrator. 

13.1. Não se pontuará nenhuma técnica, ainda que seja correta, que se realize quando os dois competidores 
estejam fora da área de competição. No entanto, se um dos competidores realiza uma técnica eficaz enquanto 
ainda está dentro da área de competição e antes do árbitro falar “YAME”, esta técnica será pontuada. 

 
14. Comportamento Proibido:  

14.1. São duas categorias de comportamento proibido, Categoria 1 e Categoria 2. 
14.1.1. Categoria 1. (C1W, C1K, C1HC e C1H) 

https://www.fprk.com.br/downloads
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a. Técnicas que façam contato excessivo, tendo em vista a área pontuável;  atacada, e técnicas que façam 
contato com a garganta;  
b. Ataques aos braços ou pernas, virilhas, articulações ou peito do pé;  
c. Ataques à face com técnicas de mão aberta; 
d. Técnicas de projeção perigosas ou proibidas. 
14.2. Categoria 2. (C2W, C2K, C2HC e C2H) 
a. Simular ou exagerar uma lesão. 
b. Saídas da área de competição (JOGAI) não provocadas pelo oponente. 
c. Colocar-se em perigo, com um comportamento que se expõe a ser lesionado pelo oponente, ou não tomar as 
medidas de autoproteção BOBI. 
d. Evitar o combate como forma de impedir que o oponente tenha oportunidade de marcar. 
e. Passividade: não tentar entrar em combate (não pode se dar nos últimos 15 segundos do encontro). 
f. Agarrar ou empurrar, ou permanecer colado um ao outro, sem tentar uma técnica válida ou queda; 
g. Agarrar o adversário com ambas as mãos por razões distintas a realizar uma queda agarrando a perna do 
adversário quando está realizando um chute. 
h. Agarrar o braço ou karategi do adversário com uma mão sem realizar imediatamente tentar uma em seguida 
uma tentativa de uma técnica pontuável ou queda. 
i. Técnicas que por sua natureza não podem ser controladas no que se refere segurança do oponente e ataques 
perigosos e descontrolados. 
j. Simular ataques com a cabeça, joelho ou cotovelo. 
k. Falar ou provocar o oponente, não obedecer às ordens do árbitro, comportamento descortês para com os 
oficiais de arbitragem, ou outras faltas  de comportamento. 

 
15.  Os protetores obrigatórios e opcionais das categorias das modalidades de kumite estão descriminados abaixo:  

a. Protetor de Mão. 
b. Protetor bucal. 
c. Protetor bucal duplo para atletas com aparelhos odontológicos. 
d. Protetor corporal (tórax/abdômen). 
e. Protetor de busto (categorias femininas). 
f. Protetor de tíbia e pé. 
g. Protetor Genital (Masculino) – Opcional.  

 
16.  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica da Federação Paranaense de Karatê /SEED/Paraná 
Esporte. 
 

CRITERIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS  ATLETAS E TÉCNICOS  PARA O JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12 A 14 ANOS 

 
1. Serão convocados 04 atletas por sexo, inscritos e participantes da competição realizada pela Federação de Karatê 
2021. Como critério de convocação fica estabelecido o seguinte: 

1.1. O atleta deverá ser campeão (ã) da competição realizada pela Federação de Karatê 2021. na sua categoria 
de peso no Kumitê. 

2. Serão 02 técnicos inscritos (constando o nome na ficha de inscrição do atleta. Participantes da  competição 
realizada pela Federação de Karatê 2021. Como critério de convocação fica estabelecido o seguinte: 

2.1. Técnico 1 - Técnico que tiver o maior numero de atletas do sexo masculino com direito a convocação para 
os Jogos Escolares Brasileiros; 
Técnico 2 - Técnico que tiver o maior numero de atletas do sexo feminino com direito a convocação para os 
Jogos Escolares Brasileiros; 
2.2. Em caso de empate entre os técnicos, será convocado o técnico com maior número de medalhas  nos JEPS 
12 a 14 anos. 

3.  O Regulamento dos Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional, NÃO permite a participação de técnicos sem 
registro do CREF. O professor/técnico convocado deve estar com seu CREF em dia. 
4.  O Regulamento dos Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional, NÃO permite a participação de técnicos sem 
registro do CREF. O professor/técnico convocado deve estar com seu CREF em dia.                                                                
 


