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REGULAMENTO 
 

I CAMPEONATO SERGIPANO VIRTUAL ESCOLAR  
KARATÊ - KATA 

 

O I Campeonato Sergipano Virtual Escolar Karatê - Kata é uma competição desportiva organizada 

pela Federação Sergipana de Desportos Escolares – FSDE, que visa minimizar os efeitos 

negativos da inatividade física de praticantes de Karatê e estimular a prática desportiva em um 

momento de isolamento social decorrente da pandemia (Covid-19). 

 

 

DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO 
 
Art 1º. O I Campeonato Sergipano Virtual Escolar Karatê - Kata será disputado por estudantes 

sergipanos praticantes da modalidade de Karatê, no sentido de estimular a atividade física escolar 

pela Federação Sergipana de Desportos Escolares. Para garantir a participação o atleta, aluno 

matriculado de escolas públicas ou particulares do Estado de Sergipe, deverá realizar a inscrição 

pelo site da Federação Sergipana de Desportos  Escolares ( WWW.FSDE.COM.BR ), do dia 04 de 

agosto de 2021 até às 23h59min do dia 09 de agosto de 2021, encaminhando um vídeo com 

o movimento do Kata, no ato da inscrição, para o whatsapp: (79) 99920-9131. 

 

Parágrafo Primeiro. Os estudantes/atletas, deverão iniciar o vídeo, apresentando uma placa de 

identificação, contendo o nome completo, idade, nome da escola e local de origem, em seguida 

iniciarão com a execução do Kata, com a duração de 50’’ (cinquenta) a 55” (cinquenta e cinco) 

segundos no máximo, para apresentação do desafio. 

 

Parágrafo Segundo. Os técnicos poderão realizar a inscrições dos atletas, de forma gratuita, 

efetuando o preenchimento da ficha no Google Forms, presente no site da Federação Sergipana 

de Desportos Escolares – FSDE. 

 

Parágrafo Terceiro. Os resultados da avaliação serão lançados por Boletim Informativo Oficial 

no site da Federação Sergipana do Desporto Escolar. WWW.FSDE.COM.BR  

 

 

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO KATA 
 
Art 2º. O Kata deverá ser executado de forma individual, devendo o participante previamente falar 

o seu nome   completo e a categoria. 

 

Parágrafo Primeiro. A filmagem do Kata deverá ser feita de frente para o atleta, pelo celular em 

um plano horizontal, a uma distância suficiente a captar todos os movimentos executados pelo 
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competidor, e com a imagem fixa. O vídeo gravado lateralmente na diagonal ou em movimento 

será desclassificado. 

 

 

 

Parágrafo Segundo. O uso de Karatê Gi (Kimono), será obrigatório, podendo ser usado qualquer 

faixa. 

 

Parágrafo Terceiro. O local da execução do Kata deverá ser plano e livre de obstáculos, para 

uma forma de  igualdade a todos os participantes. O uso de tênis só será permitido se o Kata for 

executado em pisos de cimento, grama ou terra. 

 

Parágrafo Quarto. Os vídeos deverão ser enviados até o prazo final de inscrição, sendo às 

23h59min do dia  09 de agosto de 2021. 

 

Parágrafo Quinto. Cabe ao técnico ou atleta, se certificar que o tamanho do vídeo seja suficiente 

para ser postado em formato único. Não serão aceitos vídeos desmembrados bem como, a 

configuração da câmera, para não ter o vídeo em formato espelhado, nos dois casos, o atleta será 

desclassificado. 

 

Parágrafo Sexto. A identificação do Atleta deverá ser feita no vídeo, antes da execução do Kata, 

na forma legendada ou escrito em um papel conforme ANEXO I no final deste regulamento.  

 

DA INSCRIÇÃO 
 
Art. 3º. Para participar do torneio, o interessado deverá seguir os seguintes procedimentos: 

Preencher o formulário de inscrição disponível no site da FSDE, encaminhar o vídeo conforme as 

orientações neste regulamento, sendo anexado no ato da inscrição. 

 

Parágrafo Primeiro. A inscrição do participante significa total concordância com as regras deste 

regulamento.  

mailto:fsde.sergipe@gmail.com
http://www.fsde.com.br/


 

 FEDERAÇÃO SERGIPANA DE DESPORTOS ESCOLARES 
FILIADA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS ESCOLARES 

 E-mail: fsde.sergipe@gmail.com - www.fsde.com.br 

 

 

Parágrafo Segundo. Ao inscrever-se para participar, o competidor e seu representante estará 

automaticamente autorizando de modo expresso o uso gratuito e livre de qualquer ônus ou 

encargo ao seu nome e imagem, para a avaliação e divulgação da premiação. 

 
Parágrafo Terceiro. Todos os dados da ficha de inscrição deverão ser preenchidos. 

 

DAS CATEGORIAS 
 
Art. 4º. – As categorias do Karatê serão subdivididas da seguinte forma: 
 
 • Sub-10 – Categoria Novos: até o 3º Kyu (faixas: branca, amarela, vermelha, laranja e verde) / 
Masculino e Feminino - Nascidos entre 2012 e 2011; 
 
• Sub-12 – Categoria Novos: até o 3º Kyu (faixas: branca, amarela, vermelha, laranja e verde) / 
Masculino e Feminino – Nascidos entre 2010 e 2009; 
 
• Sub-14 – Categoria Especial: Kyu livre / Masculino e Feminino – Nascidos entre 2008 e 2007; 
 
• Sub-18 – Categoria Especial: Kyu livre / Masculino e Feminino – Nascidos entre 2006 e 2003. 
 

DA FORMA DE AVALIAÇÃO 
 
Art. 5°. A avaliação dos vídeos será híbrida, sendo através do Voto Popular (Instagram) e do Júri 

Técnico. 

 

Parágrafo primeiro. Cada estudante/atleta só poderá enviar o vídeo que vai concorrer nesta fase, 

uma única vez, não sendo aceito o envio de outros vídeos para substituição. 

 

Art. 6º – A pontuação do Júri Técnico será atribuída através da Ficha de Critérios de Avaliação 

(Anexo II) 

 

Parágrafo Primeiro. Compete a Comissão Organizadora, a escolha do Júri Técnico para avaliar 

os conteúdos dos vídeos, não podendo haver recusa por parte dos participantes. 

 

Parágrafo Segundo. A arbitragem será composta por 3 (três) árbitros selecionados pela 

Federação Sergipana de Desportos Escolares. 

 

Parágrafo Terceiro. O Júri Técnico avaliará ao vivo os vídeos enviados pelos estudantes/atletas 

finalistas.  

 

Parágrafo Quarto. Os vídeos serão avaliados individualmente, por ordem crescente de 

categorias. Sendo realizado uma LIVE, que será divulgado no site da FSDE, horário e plataforma 

da mesma, entre os dias 10 e 12 de agosto de 2021. 
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Parágrafo Quinto. A Votação Popular, será realizada no Instagram da FSDE ( @fsdeoficial ), onde 

será analisado o número de likes de cada vídeo participante e iniciará imediatamente após o 
término do prazo de inscrição e se encerra juntamente com a avaliação de todos os vídeos pelo 
Júri Técnico.  

 

Parágrafo Sexto. A classificação final, será conhecida pela soma do Voto Popular com as notas 

do Júri Técnico, de acordo com a tabela abaixo: 

 
 

 

 

Parágrafo Sétimo. Critérios de desempate nesta fase entre um ou mais finalistas: 

• Maior nota Técnica;  

• Maior votação popular; 

• Sorteio. 
 

DA PREMIAÇÃO 
 
Art. 7º. Todos os participantes receberão certificados pelo e-mail. 

Art. 8° Serão premiados com MEDALHAS, 1º, 2º, 3º e 4º lugares os estudantes/atletas por gêneros 
e categorias; 

Art. 9°. Fica reservado a Federação Sergipana de Desportos Escolares analisar os casos omissos 

neste regulamento. 

 

DA CLASSIFICAÇÃO 
 
Art. 10º. Os primeiros colocados de cada categoria estarão classificados para o Campeonato 

Brasileiro Virtual do Desporto Escolar. 

 

 

 

 
Aracaju, 03 de Agosto de 2021 
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ANEXO I 
 

 

EXEMPLO 

JOÃO JOSÉ DA SILVA 

10 ANOS 

ESCOLA MUNICIPAL  

JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO 

ARACAJU - SE 
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ANEXO II 
 

 

mailto:fsde.sergipe@gmail.com
http://www.fsde.com.br/

