1º CAMPEONATO PAN AMERICANO
(International Karate Union)
JOÃO PESSOA- PARAIBA- BRASIL
DE 18 A 22 DE JULHO DE 2018GINASIO O RONALDÃO
A competição é aberta a todas as Federações do continente Americano, membros
IKU em 2018.
O evento do calendáriooficial da IKU (International Karate Union)
organizadopeloseurepresentante official no Brasil CEEBK, com a colaboração da FPBKI e
suporte do Governo de Estado da Paraíba e Governo Municipal da cidade de João
Pessoa.
A competição é aberta a todas as idades( de 5 a 60 anos),
sendoquetodososcompetidoresdeverãoterseusatestados medicos de acordo com a
legislaçãobrasileiraparaestetipo de evento.
As delegaçõesestrangeiras, queprecisam de VISTO paraentrar no Brasil,
deverãosolicitardocumento e convite official diretoaoPresidente Gilles Willemin

PROGRAMA
QUINTA FEIRA , 19 DE JULHO DE 2018
Chegada
de
árbitros,
delegações
diferentesFederaçõesAmericanas.

-

e

Presidentes

das

SEXTA FEIRA, 20 DE JULHO DE 2018
Horário: 10 as 13hs- seminário de arbitros (teoria) e técnicos (obrigatório)

-

Horário: 15 as 18hs- seminário
atletas/competidoresemsimulações)

-

Horário: 18:30 as 19hs- provaescritaparaarbitros

de

arbitros

(parte

pratica

com

-

Horário: 10 as 13 hs- pesagem de competidores + verificação de documentos+
verificação de pagamentosfeitos via banco

-

Horário: 14 as 18 hs- pesagem de competidores + verificação de documentos+
verificação de pagamentosfeitos via banco

-

Horário: 18 as 19:30- impressão de chaves e sumulas de todas as categorias

-

Horário: 20HS- Uma cópia de todas as chaves sera entregue a um
representanteoficial de cadaentidadeparticipante

-

Horário: 20:30hs- congressoparaPresidentes de todas as federações Pan
americanas.
SABADO DIA 21 DE JULHO DE 2018

-

Horário 08:30 as 13 hs- KATA INDIVIDUAL das categorias “Young / Cadets /
Juniors / Seniors / Veterans”: eliminatórias e finais + cerimonia de premiação

-

Horário 13 as 14hs- parada de almocoparaárbitros
===============================================================
================
Horário: 14:30 as 15hs- aberturaoficial

-

Horário 15 as 18hs- KUMITE INDIVIDUAL “Young / Cadets / Juniors / Seniors /
Veterans”: eliminatórias e finais + cerimonia de premiação CAMPEONATO PAN
AMERICANO IKU 2018
Horário: 18:30 as 20hs- KATA e KUMITE EQUIPE: eliminatórias e finais +
cerimonia de premiação CAMPEONATO PAN AMERICANO IKU 2018
DOMINGO 22 DE JULHO DE 2018

-

Horário 08:30 as 13:30hs- KATA: eliminatórias e finais + cerimonia de premiação
da COPA PAN AMERICANA DE CRIANÇAS IKU 2018

-

Horário 13:30 as 14:30hs- parada de almocoparaárbitros
===============================================================
================

-

Horário 15 as 19:30hs- KUMITE: eliminatórias e finais + cerimonia de premiação da
COPA PAN AMERICANA DE CRIANÇAS IKU 2018

-

Horário: 20hs- cerimônia de certificaçãoparaosárbitros Pan Americanos com
qualificação de arbitroInternacional.

-

Horário: 21 hs: FESTA DE ENCERRAMENTO

INSTRUÇÕES
-

-

-

Todososcompetidoresserãochamadosem 5 tatames
Para hospedagememhoteisconveniados, veja a lista no final deste document.
Cadadelegaçãodeverá se organizar e acomodarporsuaconta.
Osequipamentos de proteção (kumite) deverãoserprovidenciados de acordo com
as regras de competição
O numero de participantesnascategoriasindividuais é livre (para kata e parakumite)
e as inscriçõessãoilimitadas: para as categorias de equipeapenas UMA EQUIPE
(paracadacategoria de kata e kumite) é permitidaporentidadeparticipante.
Apenasaentidadeanfitriã
CEEBK
poderáinscreveraté
2
EQUIPES
paracadacategoria.
O Seminário de arbitros e técnicos é GRATUITO, porém OBRIGATÓRIO!!!
Depois do seminário, ostécnicosqueparticiparam do mesmo, receberão um
crachapessoalassegurandosuaentrada e participaçãonasáreas de competição.
Ospresidentes
de
Federações
Pan
Americanasdeverãoteremmentequedeverãoestaremdia com ospagamentos de
taxas de filiação 2018 parapoderemparticipar. A mesmapoderáserpagadentro da
data limiteestipuladaparainscrições.
Emcaso de competidoresfora de peso emsuascategorias no momento da
checagem, osmesmospoderãoserremanejadospagando nova taxa de inscrição.
PARA TODAS AS FEDERAÇÕES SÃO REQUISITADAS A TRAZEREM COM
SUAS DELEGAÇÕES ÁRBITROS PARA ATUAREM.

-

-

-

OsexamesparaArbitrosInternacionais ( bemcomo as conquistas de qualificação)
nestecampeonato Pan Americano deverãoapenasdarqualificação continental
paraarbitros
e
juizes
e
nãoqualificaçãomundial
(este
ultimo
sóocorredurantecampeonatosmundiais)
Arbitros
de
outrasorganizaçõesmundiais
(WKF/
IKU/WUKF/WKC
et)
podemtambemparticipar do seminário e, se tiveremsucesso, receberãoqualificação
continental da IKY. Elesdevemtrazerconsigodocumentoscomprovatórios de
qualificaçãoqueobtiveramnestasoutrasFederaçõesinternacionais.
Exames de Dan, reconhecidospela IKU com certificação, ocorrerádurante o
campeonato. Oscandidatosdeverãotrazerdocumentosou diplomas (internacionais e
nacionais) anteriormenteobtidos.
Para as inscriçõesdeverãoserfeitasatravés do website: www.sistemaronin.com e
por e mail enviadopara presidentecneki@yahoo.com.br
Data limitepara envoi das inscrições: encerraem 07 de julho 2018 (24hs)
Nenhumainscrição sera adicionada e nenhumaalteraçãofeiraapósesta data limite
Para as inscriçõesdeverãoconstar: nome/sobrenome/data de nascimento/cor da
faixaoudan/estilo/peso/tipo de competição:kataoukumite/ sexo M ou F e
verificadonumero da categoriaqueestarãodisputando, constandonaficha

paraqualqueroutraduvidaousolicitação, por favor pergunteaoPresidente Mundial
IKU Gilles Willeminnosseguintes numerous:
tel +55 (12)991623874 oupor e mail presidentecneki@yahoo.com.br

NOVAS CATEGORIAS IKU PARA COMPETIÇÃO
CHILDREN A (5-7ANOS)
MASCULINO: -25KG. / -30KG. / -35KG. / + 35KG. --- FEMININO: -25KG. / -35KG. /
+35KG.
CHILDREN B (8-9 ANOS)
MASCULINO: -30KG. / -35KG. / -42KG. / +42KG. --- FEMININO: -30KG. / -38KG. /
+38KG.
CHILDREN C (10-11 ANOS)
MASCULINO: -40KG. / -45KG. / -50KG. / +50KG. --- FEMININO: -35KG. / -42KG. /
+42KG.
YOUNG (12-13 ANOS)
MASCULINO: -45KG. / -50KG. / -55KG. / -60KG. / +60KG. --- FEMININO: -42KG. /
47KG. / +47KG.
SHOBU IPPON
MASCULINO E FEMININO: ABSOLUTO / SOMENTE CADETES-JUNIORSSENIORS-VETERANOS
KUMITE SANBON
CADETES (14-15 ANOS)
MASCULINO: -52KG. / -57KG. / -63KG. / -70KG. / +70KG. --- FEMININO: -47KG. /
-55KG. / +55KG.
JUNIORES (16-17 ANOS)
MASCULINO: -55KG. / -61KG. / -68KG. / 75KG. / +75KG. --- FEMININO: -50KG. / 58KG. / +58KG.
SENIORS (18-40 ANOS)
MASCULINO: -62KG. / 67KG. / 74KG. / -80KG. / +80KG. --- FEMININO: -55KG. / 63KG. / +63 KG.
VETERANOS (41-60 ANOS)
MASCULINO: OPEN WEIGHT --- FEMININO: OPEN WEIGHT

PARA COMPETIÇÃO DE KATA, POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE O KATA
PERMITIDO NA LISTA DE KATAS OFICIAIS IKU

