
 

  

REGULAMENTO DOS ZONAIS – 2.013 
 

• As Federações e Ligas deverão participar obrigatoriamente do Zonal ao qual seu 
Estado pertence. 

 
• As Federações e Ligas poderão inscrever quantos atletas individuais quiserem 

independente da Faixa e Idade. 
 

• As Federações e Ligas poderão inscrever quantas Equipes quiserem de Kumite 
Revezamento de Duplas e Katá. 

 
• As Inscrições deverão chegar à CBKI no Prazo estipulado para cada Zonal. 

 
• A Clínica de Arbitragem será obrigatória a todos os Árbitros, ministrada pelo Prof. 

Luis Ivan de Souza e Silva (Árbitro Internacional WUKF). Sem a participação no 
Curso de Árbitros, o Estado só participará pagando uma multa de 10 (dez) 
salários mínimos vigentes. 

 
• Todos os Presidentes estão cientes do CD – Código Disciplinar da CBKI, 

Regulamento do Evento e Estatutos CBKI , os quais serão obedecidos 
rigorosamente em todos os seus artigos. 

 
• Só participarão as Entidades e Faixas Pretas em dia 2013 com a Tesouraria da 

CBKI - Confederação Brasileira de Karatê Interestilos. 
 



 

  

• ATLETAS INSCRITOS EM CATEGORIAS ERRADAS: São de responsabilidade do 
Presidente. Para corrigir a súmula deverá pagar multa de R$ 60,00 (Sessenta reais) 
– mesmo valor da inscrição, já que agora não existem motivo para erro.. A 
correção será feita somente antes do início da Competição caso contrário o atleta 
será desclassificado,sem direito à devolução da taxa.  

 
• Haverá pesagem aleatória, porém o Presidente da Federação deverá assinar o 

termo de responsabilidade, assumindo a TOTAL RESPONSABILIDADE pela 
inscrição enviada à CBKI, e ciente de que o atleta inscrito em categoria errada 
de peso, altura, faixa ou idade será desclassificado sem direito a qualquer recurso 
ou ressarcimento das taxas pagas. 

 
• Somente serão aceitas as Inscrições ON LINE feitas pelo Site CBKI (site 

www.cbki.com.br), Os Presidentes que ainda não possuem sua senha e login de 
acesso deverão solicitar via e-mail para CBKI. 

 
• A inscrição dos Faixas Pretas para o Evento deverá ser feita somente através do n.º 

de registro na CBKI. Atletas não registrados não poderão participar. 
 

• No dia da Inscrição o Presidente deverá levar sua ficha completa impressa do site 
CBKI para o pagamento. 

 
• A inclusão de atletas, correção e pagamento das taxas deverão ser feitos no 

Congresso Técnico. 
 
• As Fichas de Equipe deverão ter os nomes de cada Atleta de cada Equipe. Só 

poderão participar nas Equipes os atletas que participarem nas Categorias 
Individuais. 

 
• O Zonal e o Campeonato Brasileiro são Eventos de participação obrigatória das 

Entidades. 
 
 
O Pagamento das Taxas deverá ser feito no Congresso Técnico. 

- Taxa de Competição Individual   R$ 60,00 por Atleta 
- Taxa de Competição Equipe   R$ 60,00 por Equipe 
- Taxa do Curso de Arbitragem  R$ 60,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbki.com.br/


 

  

 

•  
• Dias 03 a 05 de Maio de 2013 
• Ginásio Poliesportivo OYAMA PINTO 
• É obrigatória a participação dos seguintes 

Estados: BA – PE – RN – CE – MA – PA – PB – 
SE – AL – PI - TO 

• Prazo de Inscrições – 02/05/2013  
• Realização - CBKI – Confederação Brasileira 

de Karatê Interestilos 
Responsável – Prof. Emerson Brito 

• Telefone para contato – (0xx75)  9132 9498  -  
3225 3186 

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ÚLTIMAS INFORMAÇÕES ZONAL – 2.013 
Alojamento: 
 
Estamos oferecendo um alojamento especial ACAPAMENTO EMANUEL por apenas R$ 10,00 a 
diária. Cada refeição R$ 7,00. Será disponibilizada a piscina pela noite. Imagine você chegar do 
ginásio e desfrutar de um jantar por apenas R$ 7,00 e depois um bom banho de piscina. Local 
arejado com paz e tranquilidade assim com nossos heians. Vejam pelo face o paraíso digite 
Acampamento Emanuel e veja as fotos. 
TEMOS DUZENTAS VAGAS SÓ RESTAM 100. 
 
Temos alojamento no ginásio para 100 pessoas sem nenhum conforto que não estamos cobrando. 
São três salas nas quais estarão delegações juntas, não poderemos separar. NÃO PRECISA TRAZER 
COLCHÃO. 
 
Estamos ainda tentando outro alojamento. 
 
POR FAVOR ME ENVIEM O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL A QUANTIDADE DE CADA DELEGAÇÃO E NO 
QUAL ALOJAMENTO VOCÊS IRÃO FICAR. MESMO QUEM JÁ SOLICITOU GENTILEZA SOLICITE 
NOVAMENTE. 
 
Atenciosamente, 
 
Contato – Prof. Emerson 
8868 3940 oi -      8300 4444 claro - 3225 3186 residência 
     3221 5079 secretaria de esportes - 75 9132 0498 tim / 8868 3940 oi / 8300 4444 claro 
 



 

  

 
Esta chegando a hora de mais uma grande realização da CBKI.  
 
O congresso, curso e inscrição acontecerá num complexo de Hotel vejam detalhamento. 
 
Esse complexo fica próxima ao Hospital EMEC. Não entra ônibus na rua pois é uma rua apertada. 
 
Congresso acontecerá no: 
CLASSE APART HOTEL 
Rua Marechal Castelo Branco, 102 - Centro 
44075-472 Feira de Santana - BahiaTelefone: (75) 2101-1000 
Fax: (75) 2101-1088 
E-mail: reservas@classeapart.com.br SITE: www.classeapart.com.br 
 
Curso, inclusão e pagamento no: 
 
HOTEL ACALANTO 
 
Rua Torres, 77 - Capuchinhos. CEP 44075-465. Feira de Santana - BA. 
Telefone: 75 3612-6700 | Fax: 75 3625-2819 | 
 E-mail: reserva@hotelacalanto.com.br  Site  www.hotelacalanto.com.br 
 
Os Auditórios é um complexo dos hotéis acima onde serão realizados: Clínica de Arbitragem, 
Congresso Técnico, Inclusão de Atletas e  pagamento de taxas. UM FICA DE FRENTE AO OUTRO. 
 
Qualquer dúvida estarei em prontidão 
Emerson  
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