
Dia16 de Novembro de 2017

ARBITRAGEM – GINÁSIO POLIESPORTIVO MAURO PINHEIRO

• A Clínica de Arbitragem será obrigatória a todos os Árbitros .

• Cada Estado deverá levar o máximo de Árbitros possível, no mínimo 4 (quatro) Árbitros de
TERNO E GRAVATA  sob pena de não participar do evento.  Todos os Faixas Pretas deverão
atuar como árbitros, deverão trazer também o Terno e Gravata 

TAXAS DE PARTICIPAÇÃO

 Arbitragem R$ 85,00

Gostaríamos de lembrar que todos os Estados têm que fazer um trabalho com a arbitragem,
pois  o  Estado  que  não  faz  isto,  demonstra  muita  falta  de  organização  e  não  segue  os
Estatutos da CBKI, sendo passíveis de punição.

UNIFORME  DOS  ÁRBITROS  OBRIGATÓRIO  NOS  CURSOS  E
CAMPEONATOS

Para um melhor visual e organização do nosso quadro de árbitros, a CBKI - Confederação
Brasileira de Karatê Interestilos resolveu implantar alguns itens no uniforme dos árbitros.

 Os  Árbitros  Credenciados  nos  Eventos  Oficiais  CBKI  ,  deverão  comprar  gravatas,

distintivos e camisas com logotipo personalizado da CBKI.
 A camisa será branca de mangas curtas com o logotipo no bolso esquerdo.

 A gravata será com o logo CBKI.

 A calça deverá ser cinza clara.

 Somente será permitido o uso de sapatos com sola de borracha clara ou sapatilhas

pretas e meias pretas.
 Cada árbitro deverá levar seu apito.

 As camisas e gravatas poderão ser adquiridas no Curso de Arbitragem.

 Obs: haverá camisa para árbitros Feminino.

CURSO TÉCNICO OBRIGATÓRIO AOS ÁRBITROS:

Contamos com todos para fazermos o MELHOR KARATE DO MUNDO.





HOTEL OFICIAL

O  Hotel Century Paulista tem o prazer de tê-los como cliente e informar a tarifa especial de sua
unidade. 

Tarifa por diária 

SGL DBL TPL QDP

Executivo R$ 199,00 R$ 220,00
Luxo R$ 236,00 R$ 256,00 R$ 319,00 R$ 379,00

WZ CENTURY PAULISTA 
 190  apartamentos  com  telefone,  ar  condicionado,  TV  a  cabo,  secretária  eletrônica,  room

service 24hs;
 Internet banda larga nos apartamentos e áreas em comum com Wireless cortesia;
 Piscina, sauna seca, duchas, sala de ginástica;
 Executive Office (internet banda larga);
 Centro de Convenções com capacidade para até 330 pessoas;
 Restaurante “Ciprianis”à la Carte, Restaurante Japonês “Sushi Place” e American Bar;
 Café da manhã incluso na diária;
 R$10,00 por carro e por diária;
 Incluir 5% de ISS na diária;
 Sujeito a alteração sem aviso prévio;
 Uma Criança até 06 anos no mesmo apartamento que os pais, “free”, (somente disponibilizado

em Apartamento Luxo);
 Horário de check in às 14:00 hs e check out 12:00 hs;
 Apartamento Categoria Executivo acomoda até 02 pessoas e Categoria Luxo acomoda até 03

pessoas;
 Karaokê exclusivo de quinta à sábado, cortesia para hóspedes;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Faturado 21 dias após o check out.
Aceitamos todos os cartões de crédito.

Ficamos a inteira disposição e esperamos atende-los nesta oportunidade.

Atenciosamente,




