International Union Shorin-Ryu Karate-Do
União Shorin-Ryu Karate-Do Brasil
Sede: Av. Senador Feijó, 616 – CEP 11.015-504
Santos – São Paulo – Brasil

BOLETIM TÉCNICO DA IUSKF
Vigência:
A partir de: 01/01/2017
Até: “em aberto”

BTI- 003/2017

A International Union ShorinRyu Karate-Do e a União Shorin Ryu Karate-Do
Brasil, realizou a inclusão dos seguintes itens ao regulamento para os torneios
Shinshukan:
Regulamento - Torneios Shinshukan
REGULAMENTO DE ÁRBITROS
Credenciamento válido por 01 ano.
Os árbitros credenciados em entidades oficiais terão seu credenciamento
reconhecido, desde que compareçam ao curso.
Graduação mínima 1º kyu e idade mínima 16 anos.
Serão convocados para os eventos pelo Diretor de Arbitragem da USKB.

REGULAMENTO DE TÉCNICOS
O credenciamento oficial será válido para todos os eventos da Shinshukan.
Os técnicos não credenciados, terão oportunidade no Campeonato Brasileiro e
no Mundialito, para tanto, deverão estar presentes no Congresso Técnico.
Validade do credenciamento – 01 ano.
Cada associação poderá inscrever quantos técnicos desejar para
credenciamento, porém será permitida a presença de 03 (três) técnicos por evento.

o

Credenciamento Técnico para o Mundialito: será permitida a presença de 05
técnicos nomeados pelo Diretor Técnico de cada delegação.
Para o Campeonato Brasileiro será permitido inscrever 05 técnicos nomeados
pelo Diretor Técnico de cada Associação.
No torneio devem estar devidamente uniformizados (agasalho completo ou calça
de agasalho e camiseta da associação e tênis).
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Portar crachá de identificação de técnico da USKB e documento original com
foto.
Idade mínima 18 anos e graduação mínima 1º Dan (deverá apresentar cópia do
diploma IUSKF quando solicitado).
Estar no local apropriado apenas enquanto seu atleta estiver lutando.
Não ter outras funções como atleta ou árbitro na mesma competição.
O técnico que não cumprir algum dos itens do regulamento, ou cometer alguma
atitude que vá contra os princípios do Karate-Do poderá perder a sua credencial.

REGULAMENTO DE MESÁRIOS
Não haverá graduação mínima
Idade mínima – 13 anos
Serão convocados para os eventos de acordo com a necessidade.
Deverão confirmar com antecedência e receberão ajuda de custo e alimentação
no evento.
Deverão participar do curso completo e serão isentos da taxa de inscrição.
Para estudantes de educação física ou administração será disponibilizada uma
declaração com carga horária que servirá como estágio.

Elaborado por:

Aprovado por:

Sensei Nelson Mitsuhide Shinzato
Diretor Executivo IUSKF

Mestre Masahiro Shinzato
Presidente IUSKF
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