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Será organizada uma prova de Kumite Juvenil (12-13), com o nome de Prova Especial na ficha 

de inscrição (junto ao Open de campeões), que se pretende que seja dinâmica, expressa de 

forma livre e criativa, respeitando integralmente os conteúdos fundamentais do Karate (Acções 

motoras ofensivas e defensivas), segundo o regulamento seguinte: 

a) Categorias: 

 Kumite Masculino: - 45 kg.  

 Kumite Feminino: - 45 kg. 

b) Cada Clube pode inscrever um atleta por categoria. 

c) A competição desenvolve-se no sistema de eliminação directa sobre uma área de tatami de 

8m x 8m; 

d) O objectivo da prova é demonstrar a competência física e técnica individual adquirida no 

âmbito da aplicação de um comportamento táctico adequado à idade e de forma articulada; 

 . Adoptar a posição de base em Kumite, através de movimentos controlados e fluidos; 

 . Deve apresentar acções motoras simétricas (Ex.º: Mawashigueri à esquerda e direita / 

deslocamentos a um lado e a outro); 

 . Deve apresentar acções motoras que identifique graus de dificuldade acrescidos do 

ponto de vista físico (Ex.º: Flexibilidade - Movimentos de grande amplitude, pontapés jodan; 

Velocidade - Movimentos de execução rápida; Força - Movimentos potentes e rápidos; 

Coordenação - Controlo do equilíbrio dinâmico);  

 . Adequado comportamento táctico (organização, racionalidade e criatividade nas acções 

tácticas, quer na fase ofensiva quer defensiva); 

 . Controlo absoluto das acções motoras ofensivas e correcta gestão do esforço 

(intensidade competitiva); 

 . Ocupação racional do espaço (distância) e correcta gestão do tempo; 
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Tabela 1 

e) É permitido atacar à cara e pescoço, sem contacto: 

 . Punho sobre o plano transverso (Uraken); 

 . Pontapé circular sobre o plano transverso (Mawashigueri e Uramawashigueri); 

 . Pontapé circular rotativo sobre o plano transverso (Ura-Mawashigueri); 

f) É permitido atacar ao tronco com controle - Chudan (protector de peito obrigatório): 

 . Punho directo contrário à perna da frente, ou igual à perna, sobre o plano sagital 

(Gyakuzuki ou Kizamizuki); 

 . Pontapé circular sobre o plano transverso (Mawashigueri); 

g) Não é permitido realizar as acções seguintes: 

 . Utilizar acções agressivas e comportamentos intimidatórios; 

 . Realizar técnicas não permitidas, ou realizar acções motoras permitidas a zonas do 

corpo interditas; 

 . Realizar acções motoras descontroladas, quer chudan, quer jodan; 

 . Realizar técnicas de projecção; 

h) Apenas será permitida a utilização das acções motoras apresentadas; 

i) As técnicas Jodan não podem tocar, mesmo que seja um toque epidérmico (de pele); 

j) As técnicas desferidas ao tronco - Chudan - podem ter um contacto controlado; 

k) Cada jogo de combate é de 90" e aos 70" é dado o sinal de que o combate está a terminar 

(Atoshi-Baraku); 

l) Os técnicos de arbitragem devem verificar a eficácia do nível técnico e táctico exibido pelo 

competidor em responder de forma criativa, eficaz e de forma controlada; 

m) O árbitro dá o sinal de início do combate (Shobu Hajime) e do final (Yame), e apenas deverá 

intervir, quando se verificar uma acção não permitida, quando for necessário prevenir situações 

potencialmente perigosas ou quando se verificar uma infracção ao regulamento (saída da área, 

acções perigosas, ou excesso de contacto, etc.), ou seja, atribuir as sanções das faltas de C1 e 

C2, sem no entanto, atribuir o ponto ao competidor contrário na sequência da infracção 

cometida. Se um competidor levar Hansoku, é desclassificado; 

n) Durante todo o tempo do jogo de combate, os juízes apenas podem assinalar as faltas de C1 

e C2;  
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o) Sempre que se verificar uma acção pontuável, quer o árbitro quer os juizes não se 

manifestam, guardam essa informação para no final do combate considerá-la e poder decidir 

quem foi o melhor competidor, concomitantemente com os restantes critérios de avaliação 

apresentados; 

p) No final do tempo regulamentar, o árbitro deve dizer Yame e deslocar-se à sua linha de 

entrada (zona de Hantei) para apitar, momento no qual os juízes devem levantar a bandeira 

(Aka ou Ao) do competidor que consideraram ter cumprido o maior número de critérios 

apresentados; 

q) Para melhor interpretação do público, o árbitro não vota, apenas deverá ler-se a cor das 

bandeiras apresentadas pelos juízes (ex.: 3-0 ou 2-1); 

r) Os técnicos de arbitragem devem decidir atendendo ao seguinte: 

 . EXCELENTE - O competidor apresenta um domínio absoluto sobre todos os 

parâmetros definidos; 

 . BOM - O competidor apresenta um bom nível de desempenho, mas com dificuldade 

num ou noutro parâmetro; 

 . MÉDIO - O competidor apresenta um nível de desempenho satisfatório, embora com 

dificuldades em pelo menos 3 ou 4 dos parâmetros; 

 . FRACO - O competidor demonstra elevadas dificuldades no controlo da maioria dos 

critérios apresentados; 

s) No que o regulamento for omisso, os responsáveis da prova e da arbitragem devem decidir.  

 

Lisboa, 30 de Dezembro de 2010 

    


