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CATEGORIAS 
 

 

CRIANÇAS JOGOS MUNDIAIS até 12/13 anos até faixa verde 

  
A competição acontecerá em cinco ou seis áreas e a cerimônia de medalhas será feita no 

final de cada categoria. Categorias, idades * e competições: 
 

Children A (até 7 anos) Individual kata – Individual Nihon kumite 

Children B (8-9 anos) Individual kata – Individual Nihon kumite 

Children C (10-11 anos) Individual kata – Individual Nihon kumite 

young (12-13 anos) até faixa verde Individual kata – Individual Nihon kumite 

 
* Idade pretendida no dia da competição. Não há limite previsto para o número de participantes em 
todas as categorias. 
 
 Na competição de kata, as crianças (children) serão divididas em três classes: 1) até faixa 
laranja; 2) faixas verde e roxa; 3) faixas marrom / preta.  
 
 Apenas young (12/13 anos) serão divididos em duas classes: 1) faixas branca / amarela; 2) 
faixas laranja a verde. 
 
 Para a lista de kata permitida e todas as outras regras, consulte as regras de competição da 
IKU publicadas no site da IKU (por favor, lembre-se que apenas os competidores até faixa laranja 
podem realizar o mesmo kata nas diferentes rodadas). Os competidores de kata também serão 
divididos em estilos (Shotokan, Wado Ryu, Shito Ryu, Goju Ryu e Rengokai). Cada competidor pode 
competir apenas em um estilo de karatê. 
 
 A competição de kumite será regida de acordo com as regras de competição do Shobu 
Nihon. Os competidores serão divididos em dois grupos: 1) até a faixa verde; 2) faixas roxas / 
marrons / pretas; obs: Exceto young (12-13 anos) para os quais apenas um grupo está previsto. 
 

Categorias Masc Fem 

Children A (+ de 7 anos) kg  -25   -30   -35   -35 kg  -30   -35   +35 
Children B (8-9 anos) kg  -35   -40   -45   +45 kg  -35   -40   +40 

Children C (10-11 anos) kg  -40   -45   -50   +50 kg  -37   -42   +42 

young (12-13 anos) kg  -45   -50   -55   -60   +60 kg  -42   -47   +47 
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A competição acontecerá em 4 areas com a cerimônia de medalhas imediatamente após o final de 
cada categoria. No pódio, todos os atletas devem usar seu uniforme nacional ou karategi. Nenhuma 
outra roupa será permitida. 
 
Categorias, idades * e competições: 
Young (12-13 anos)          

roxa/marrom/preta 
Individual kata – Kata Team – Individual Nihon 
kumite – Nihon kumite Team  

Cadets (14-15 anos) Individual kata – Individual Sanbon/Ippon kumite 
– Sanbon/Ippon kumite Team - Sanbon Rotation 
kumite Team 

Juniors (16-17 anos) Individual kata – Individual Sanbon/Ippon kumite 
– Sanbon/Ippon kumite Team - Sanbon Rotation 
kumite Team 

Seniors (18-40 anos) Individual kata – Absolute kata – Individual 
Sanbon/Ippon kumite – Absolute Sanbon kumite 
– Sanbon/Ippon kumite Team - Sanbon Rotation 
kumite Team 

Veterans (41-60 anos) Individual kata – Individual Sanbon/Ippon kumite 
Juvenil (14-17 anos) Kata Team 

Absoluto (18-40 anos) Kata Team 

 * Idade pretendida no dia da competição. Não há limite previsto para o número de 
participantes em todas as competições individuais. Em competições por equipes, somente uma 
equipe por nação por categoria é permitida, exceto a nação anfitriã que pode participar com um 
máximo de duas equipes por categoria. 
 
 Nenhuma divisão de faixas está prevista na competição de kata. Na categoria young (12-13 
anos), apenas competidores roxas / marrons / pretas poderão competir. Para a lista de kata 
permitida e todas as outras regras, consulte as regras de competição da IKU publicadas no site da 
IKU. Os competidores de kata também serão divididos em estilos (Shotokan, Wado Ryu, Shito Ryu, 
Goju Ryu e Rengokai). Cada competidor pode competir apenas em um estilo de karatê. Uma nova 
categoria de kata, todos os estilos, chamados de "Absoluto", foi estabelecida. É reservado para 
competidores Seniores (18-40) e separados entre homens e mulheres. 
 
A competição do Kata equipe é com todos os estilos. As equipes serão compostas de três atletas e 
serão divididas entre masculino / feminino e nas seguintes categorias: 
 
a) YOUNG (competidores 12-13 anos); 
b) CADETS (competidores de Cadetes e Júniores); 
c) ADULTO ABSOLUTO (competidores Seniores) 
 
 A competição de Kumite será dividida em: Shobu Nihon (para crianças e young), Shobu 
Sanbon e Shobu Ippon para os demais. A partir dos 14 anos, um competidor só pode competir em 
um tipo de competição, seja Sanbon ou Ippon. Na competição de equipes de Kumite, uma federação 
nacional pode deixar um atleta competir em diferentes especialidades (Sanbon, Ippon, Sanbon 
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Rotation). Nenhuma divisão de faixas está prevista nas competições de kumite. Nas categorias 
young, apenas competidores roxas / marrons / pretas poderão competir. 
 
Individual Shobu Nihon: 
 

Categorias Masc Fem 

Young (12-13 anos) kg  -45   -50   -55   -60   +60 kg  -42   -47   +47 

 
Individual Shobu Sanbon: 

 
Categorias Masc Fem 

Cadets (14-15 anos) kg -52   -57   -63   -70   +70 kg  -47   -55   +55 

Juniors (16-17 anos) kg -55   -61   -68   -75   +75 kg  -50   -58   +58 
Seniors (18-40 anos) kg -62   -68   -74   -80   +80 kg  -55   -63   +63 

Veterans (41-60 anos) Open Open 

 
Individual Shobu Ippon: 
 

Categorias Masc Fem 

Cadets (14-15 anos) Open Open 
Juniors (16-17 anos) Open Open 

Seniors (18-40 anos) Open Open 
Veterans (41-60 anos) Open Open 

 
 As competições do Kumite equipe (Nihon, Sanbon e Sanbon Rotation, Ippon) são de peso 
livre. 
 
 No Campeonato Mundial está prevista uma competição para atletas com deficiência PCD. 
Por favor, consulte as regras publicadas no IKU Disabilities Karate (veja site oficial da IKU: 
https://ikunion.org/wp-content/uploads/REGLAMENTO-GENERAL-PARA-KARATE-ADAPTADO-IKU-1.pdf).  

 
 Lembre-se das três diferentes categorias de deficiência admitidas na competição (art. 2): 

- Atletas com deficiência motora (em cadeiras de rodas ou muletas) 
- Atletas com deficiência visual 
- Atletas com deficiência intelectual 
 
A divisão por idade será (art. 11): 
 
- até 15 anos 
- mais de 16 anos 
 

 Se houver um número baixo de concorrentes, as categorias podem ser mescladas 
(masculino e feminino juntos). 
 
 No Campeonato Mundial, uma competição de kumite Contact está prevista. Será realizado 

em duas áreas de competição de acordo com o programa indicado acima e com as regras da 

https://ikunion.org/wp-content/uploads/REGLAMENTO-GENERAL-PARA-KARATE-ADAPTADO-IKU-1.pdf
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Competição de Contato de Karate da IKU (veja o site oficial da IKU: https://ikunion.org/wp-

content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-engl.pdf ). 

 
 
 

REGRAS GERAIS 
 

As competições esportivas e tradicionais de karatê serão realizadas de acordo com as regras 

de competição da IKU publicadas no site da IKU: https://ikunion.org/wp-content/uploads/IKU-

COMPETITION-RULES-2018-10-28.pdf ; para todos os outros assuntos, consulte as regras e 

regulamentos da IKU. De acordo com art. 4.18 das Regras de Competição da IKU, sendo o 

campeonato realizado em quatro áreas de competição, apenas quatro passagens de ônibus por 

Nação serão permitidas; lembre-se de ler atentamente as regras relativas às roupas dos técnicos 

(art. 4.16), pois nenhuma exceção será tolerada. As inscrições do Brasil serão feitas pelo 

presidente CEEBK devendo, cada atleta, encaminhar sua inscrição de 1º de março a 30 de 

setembro de 2019. A taxa de inscrição é de R$ 250,00 por atleta, kata/kumite individual e R$ 250,00 

por equipe (determinada pela comissão tecnica). Nenhuma taxa é cobrada para atletas com 

deficiência. A taxa de inscrição deve ser paga em dinheiro na conta da CEEBK Itau ag 0707 cc 

03491-4. As inscrições ou alterações recebidas após o prazo não serão aceitas, além disso, os 

atletas eventualmente encontrados fora de peso, são desclassificados no dia da verificação de peso 

e documentos, e deverão pagar uma nova inscrição de R$ 250,00 para participar. 
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https://ikunion.org/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-engl.pdf
https://ikunion.org/wp-content/uploads/IKU-COMPETITION-RULES-2018-10-28.pdf
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