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Considerações Gerais 
  
 

Os eventos idealizados pela USKF/AFK nunca teve como meta principal rivalizar com os 
de outras Entidades em busca de glamour, pompa, badalação, etc, mas sim segundo seu líder um 
momento de reflexão da parte dos praticantes e público presente do porquê praticar Artes 
Marciais e que todos, principalmente atletas venham para o campeonato despojado de caráter 
ruim, mas sim com caráter inabalável e com os seguintes aspectos de moralidade: humildade, 
respeito, retidão, confiança e lealdade, virtude estas acredito eu transmitidas de forma séria 
durante as aulas por Profissionais qualificados e que mais do que proezas, chutes e socos cada 
Atleta, Professor ou Mestres e mesmo os convidados demonstrem o que são capazes de realizar 
no campo das emoções, dos sentimentos, dos impulsos ou do auto-domínio emocional e interajam 
com atitudes de calma, controle, racionalidade, não-violência, perdão, compreensão e aceitação 
das imperfeições humanas fazendo com que os valores adquiridos durante os anos de prática, em 
eventos e na vida em busca por evolução os torne um dia um baú não só belo e adornado por 
fora, como rico em conteúdo e capaz de contribuir com o mundo ao seu redor, fazendo jus á 
fagulha divina que acredito existir em cada um de nós e que nos condiciona a grandes feitos.  

No intuito de realizar um evento de qualidade pedimos que Atletas, Professores, 
Mestres ou Dirigentes responsáveis pela Entidade leiam e releiam com atenção e cuidado o 
regulamento e informações gerais e no caso de dúvidas dirimi-las com a organização antes 
de preencher a ficha de inscrição de seus atletas para evitar transtornos e aborrecimentos 
seguindo rigorosamente as regras do evento listadas a seguir:  

 
1) Este é um evento com participação aberta a todos os praticantes de KUNG FU e demais Artes 
Marciais do Brasil e do exterior e será realizada de acordo com as regras oficiais da WORLDCKA 
ITÁLIA e seu regulamento seguirá os padrões da USKF/AFK. Cada Associação poderá inscrever 
quantos competidores quiserem em cada modalidade, os atletas poderão participar de mais de 
uma modalidade.  
 
2) O encerramento das inscrições será em 08/08/2018 (quarta-feira). Após esta data (12/08/2018) 
não aceitaremos quaisquer inscrições (sem exceção), pois as chaves das competições serão 
montadas antes do evento, para o bom andamento do mesmo, com cada inscrito identificado por 
Senha. Em hipótese alguma serão montadas chaves no dia do evento. As inscrições que 
chegarem após o prazo final não serão aceitas, tampouco será devolvido o valor da inscrição caso 
o pagamento tenha sido efetuado no Banco. Para maior segurança e comodidade enviar via E-
mails mendes@fatshan.com.br / adm@fatshan.com.br / fkuoshu@gmail.com.  
 
O valor das inscrições individuais para a 1ª modalidade (Tao Lus; Wushu Olímpico, Formas 
em conjunto, Toy Tcha, Taijiquan Combates - Kuoshu Light, Luta Clássica, Cassetete, 
Guarda Esquivas, Semi-Contato, Lei Tai, Sanshou ,Shuai Jiao, Tuei Sho), do recebimento 
deste convite até 08/08/2018 é de R$ 40,00 para filiados da USKF/AFK e R$ 50,00 para não 
afiliados. Para cada modalidade a mais acrescentar R$ 15,00. Desconto de 25% para 
inscrições feitas até 15 dias antes do encerramento das inscrições (08/08/2018).  
 
 
Academias Parceiras:  
Serão consideradas Academias Parceiras e com direito à devolução para as mesmas de 1 
percentual monetário, aquelas que inscreverem pelo menos 15 atletas no campeonato até 
31/07/2018. 15 à 20 atletas: 20%. 20 à 40: 30%. 50 acima: 50%. Interessados entrar em 
contato para maiores informações no WhatsApp (11) 97571-1200. 
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IMPORTANTE: 
 
As inscrições para disputa de cinturão (GOLDEN DRAGON KOMBAT K-1 RULES - SANSHOU, 
LEI TAI) e COMBATE entre MODALIDADES serão encerradas 08/08/2018. Estarão em disputa 4 
cinturões em categoria Absoluto por modalidade. Valor é de R$ 80,00. As chaves serão montadas 
de acordo com os inscritos até 08/08/2018 e divulgadas no site www.fatshan.com.br. Não havendo 
componentes para a chave o valor da inscrição será devolvido.  

Pedimos encarecidamente a todos os mestres, professores ou lideres de equipes que observem 
as inscrições de seus atletas e preencham corretamente com letra de forma evitando 
aborrecimentos. 

 
1. Caixa Econômica Federal - Agência n° 235 - conta poupança n° 00267965-5 - operação 

013;  
2. Bradesco - Agência n° 297-6 - conta poupança n° 1009409-7; 
3. Santander - Agência n° 228 - conta corrente n° 01018678-7. 

 
As fichas de inscrições, as autorizações de pais e ficha técnica da delegação deverão ser 
enviadas devidamente preenchidas juntamente com a cópia do comprovante bancário para os e-
mails; mendes@fatshan.com, adm@fatshan.com – fkuoshu@gmail.com, em nome de Sifu 
Mendes. Qualquer dúvida telefonar para (11) 97571-1200- WhatsApp.  

OBS.: Não serão aceitas as inscrições cujo depósito for feito no CAIXA ELETRÔNICO BANCO 
24 HORAS, mas somente depósitos realizados no Caixa da Agência, e no caso de inscrições com 
cheque o mesmo deve ser compensado até 15/08/2018.  

Não serão aceitas sob nenhuma hipótese pagamento de inscrições no dia do evento (sem 
exceção). Entretanto, se por algum motivo os organizadores permitirem pagamento de 
inscrições no dia do evento o mesmo será cobrado 100% do valor devido, só que a relação 
dos atletas competidores deverá ser enviada até a data limite de 08/08/2018.  

3) As fichas de inscrição são individuais, devendo constar a assinatura do responsável pela a 
Associação que pertence o atleta. Pedimos o favor de preencher à máquina ou em letra de forma 
legível, pois as informações serão de suma importância para a perfeita realização do evento e 
mesmo para evitar possíveis enganos e reclamações de atletas competidores aos organizadores 
por erros ao preencherem suas fichas de inscrição.  

4) As fichas de inscrição deverão ser enviadas juntamente com:  

- Xerox da Ficha Técnica do Atleta ou de outro documento que comprove o seu início na 
academia e/ou respectivo tempo de prática e gradual atuação dentro de seu estilo.  

-Xerox do comprovante de depósito bancário.  

-Atestado Médico que comprove que o atleta está apto a participar de uma competição de luta.  

-Autorização exigida pelo Juizado de Menores assinada pelos pais ou responsável legal para 
participar no evento (se o atleta for menor de idade).  

Obs.: Os dois últimos itens podem ser substituídos pelo Termo de Responsabilidade, existente 
neste regulamento, assinado pelo atleta, quando maior de dezoito anos; pelo responsável legal, 
quando menor de dezoito anos; ou pelo Professor Responsável da Associação a qual pertença. 
Ao assinar o Termo de Responsabilidade, o Atleta, o Responsável legal ou Professor da 
Associação isentam a organização do evento por qualquer incidente que possa ocorrer com o 
atleta e caso não enviem os documentos citados o atleta será sumariamente desclassificado e 
não será devolvido o valor de inscrição. 
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5) AVISO IMPORTANTÍSSIMO 
 
Não haverá devolução do valor das inscrições, após a entrega das mesmas, pelo não 
comparecimento do atleta no campeonato por qualquer motivo, pela sua ausência no 
momento de sua competição, por ficha de inscrição preenchida erroneamente ou por 
desclassificação durante a competição. Toda inscrição efetuada até 25 dias antes do 
evento agilizará na emissão e entrega correta da Senha de Competição do atleta e/ou 
crachá. A previsão de início do evento de acordo com a programação é 10:00 hrs. Todo 
esforço será feito para cumprimento dos horários e que cada equipe cumpra seu 
compromisso, principalmente em relação a reunião com os Dirigentes e/ou Responsáveis 
por equipes que acontecerá das 8:30 às 9:30 hrs. 
 
6) ÁRBITROS: 
 
Cada Associação deverá apresentar no mínimo 01(um) árbitro para ficar a disposição da 
organização do evento. Todos os árbitros recomendados serão avaliados pela organização do 
evento. Os árbitros que efetivamente atuarem receberão da organização do evento um certificado 
de participação, almoço com suco, lanche e água. O árbitro deve estar trajando calça e sapatilhas 
totalmente pretas sem nenhum detalhe, a organização do evento fornecerá a camiseta ou colete. 
Haverá cursos de Arbitragem em Agosto e Setembro, interessados entrem em contato. 
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
7) CUIDADO: 
Se você leu e releu o Regulamento e Considerações Gerais, independente que venha a 
participar ou não da Reunião (vide Programação) que ocorrerá no dia do evento ou mesmo 
venha a participar do Curso de Arbitragem proposto, não haverá desculpa seja você atleta, 
técnico ou coadjuvante da delegação participante de que não conhecia a íntegra das regras 
da competição adotadas pela organização do evento. Aqueles que não comparecerem 
serão convocados a se retirarem com sua equipe caso algum atleta ou integrante da 
Delegação, Familiares e/ou amigos se dirigirem ao corpo de arbitragem com gestos 
obscenos ou palavrões e etc, tumultuando o evento. Caso insistam em permanecer no 
ginásio serão retirados pelo corpo de seguranças (Policia Militar, GCM, etc.) que estarão 
presentes durante o evento. 
Caso o atleta não concorde com o resultado da Arbitragem, deverá entrar com RECURSO 
por escrito através de seu Técnico ou Chefe da Delegação, pagando a taxa de 50,00 
(EUROS) no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos após a divulgação do resultado. 
Haverá uma mesa específica para tal fim. Caso o recurso seja deferido, haverá a devolução 
da taxa. 
 
8) O Chefe da Delegação e equipe deverão chegar no mínimo com 1(uma) hora antes do 
início das competições e em seguida checar as inscrições de seus atletas nas fichas 
coladas na parede da entrada do ginásio com respectiva área e horário de competição e 
ficar atento à chamada. Haverá no máximo 3 chamadas para cada atleta durante a 
competição. O atleta deve comparecer na área de preparação e não na área de competição, 
sendo automaticamente desclassificado caso se apresente após sua categoria. Os 
competidores irão organizar-se nas áreas de preparação de atletas e não poderão estar na 
área de competição a não ser no momento de sua participação, assim como sua 
permanência na mesma após competir e somente o Técnico ou Delegado devidamente 
identificado poderá acompanhar o atleta durante a sua participação. 
 
9) Cada Associação deverá trazer os equipamentos dos atletas de acordo com as 
categorias nas quais se inscreveram (uniformes, armas, protetores, água, toalha, etc.). A 
Organização do evento não fornecerá e nem emprestará equipamentos, e nem mesmo se 
responsabilizará por extravios de equipamentos emprestados entre equipes. Caso a 
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organização venha a emprestar equipamentos cobrará uma taxa de locação no valor de R$ 
100,00. 
 
10) Haverá um stand com venda de armas, equipamentos, uniformes e acessórios de Kung 
Fu e diversos outros stands durante o evento e também Lanchonete funcionando a partir 
das 8:00 hs (Domingo). 
 
11) ATESTADO MÉDICO: 
 
Todo atleta de combate deverá apresentar na hora da pesagem ou enviar juntamente com sua 
ficha de inscrição um Atestado Médico com CRM expedido pelo menos 1 mês antes do evento 
que o ateste estar apto a participar de uma competição de luta. A falta do atestado médico 
acarretará a desqualificação do atleta não tendo direito ao reembolso do valor da taxa de 
inscrição. 
 
12) Caso haja alguma mudança de ginásio por alguma razão que não esteja sob o nosso controle, 
disponibilizaremos o endereço oficial atualizado no site do campeonato e enviaremos comunicado 
via , E-MAIL ou por telefone para cada atleta, portanto, é de suma importância preencher 
corretamente a Ficha de Inscrição. Para sua segurança, comunique-se conosco através do Fone: 
Mestre Paulo Roberto (24) 99831-5674 WhatsApp e Mestre Mendes Cels. (11) 97571-1200 - 
WhatsApp. 
 
13) Todo atleta deverá levar seu documento de identidade ou carteira de filiado da USKF/AFK 
para ser apresentado na mesa de arbitragem (TAO LUS) na hora da competição. Os menores de 
17 anos devem trazer uma autorização assinada pelos pais para participar desse evento e anexar 
na sua Ficha de Inscrição, sem a mesma o atleta perderá o direito de competir. 
 
14) Todo atleta com 3 ou mais inscrições no Campeonato, inscritos até 31/07/2018 
receberão um brinde da organização. A cada inscrição realizada o mesmo receberá 2 
números para o grande sorteio de 1 kits de Artes Marciais no final do campeonato. 

 
15) Cada atleta poderá se inscrever em quantas categorias desejar. Caso for chamado para 
apresentar-se na área de competição e eventualmente estiver se apresentando em outra área 
simultaneamente, terá o direito de apresentar-se depois conforme a determinação da arbitragem 
responsável, desde que, o chefe de sua delegação avise a mesa no momento de sua chamada. 
 
16) É DEVER DO ATLETA: 
 
A) Estar em condições físicas e psicológicas devidamente favoráveis com a competição ou 
apresentação; 
 
B) Não estar sob nenhuma influência de drogas, bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de 
medicamento que contenha drogas ou produtos químicos considerados proibidos à prática de 
esportes ou que interfiram no desempenho desportivo; 
 
C) Ter comportamento sério, marcial e honrado, respeito ao seu oponente antes, durante e após a 
competição; 
 
D) Respeitar as decisões dos árbitros, sem contestá-los; 
 
E) Não portar, no momento do combate anéis, braceletes, brincos, correntes, fivelas ou quaisquer 
objetos que possam causar ferimentos a si ou ao oponente, sendo que o descumprimento desta 
regra poderá acarretar em perda de ponto e/ou desclassificação. 
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F) Caso não observem os itens B e E, e venha causar ferimentos em seu oponente e este de 
acordo com a opinião médica não possa continuar, o outro lutador será julgado por ter agido 
descuidadamente e será desqualificado da categoria ou da competição inteira. 
 
G) Comissão de Ética: Observadores diversos vinculados à USKF/AFK e entidades convidadas 
julgarão junto a organização do evento casos de conduta antidesportiva, desrespeito, mau 
comportamento e outras questões disciplinares que envolvam atletas, técnicos, dirigentes, árbitros 
e mesmo o público componente das respectivas delegações os quais deverão estar cientes do 
informativo do evento. O rigor será maior para os envolvidos 
. 
17) A Coordenação se reserva o direito de fotografar ou gravar por quaisquer meios, os 
participantes durante o evento, fazendo o uso destas imagens em seus posteriores 
eventos; qualquer pessoa pode ser autorizada a filmar o evento, mediante o pagamento de 
uma taxa de R$50,00 (cinqüenta reais), recebendo um crachá da organização. Câmeras não 
autorizadas serão confiscadas pela segurança e devolvidas no final do evento. Instrutores, 
Professores, Mestres e Dirigentes devem repassar esta informação para as pessoas que 
acompanharem sua Delegação. Todos os direitos de filmagem pertencem a USKF/AFK 
entidades promotoras do evento. O DVD do evento estará disponível depois de 30 dias a R$ 
30,00 inclusos despesas postais. 
 
18) PRIMEIROS SOCORROS: 
 
Haverá a presença de uma equipe médica para atendimento de emergência. Todavia, mesmo 
antes ou após o Pronto Atendimento da Equipe Médica e se necessário for solicitada a 
colaboração de algum membro da equipe competidora pedimos que: 
 
A) Toda delegação de atletas deverá apresentar-se às competições de lutas com equipamento 
próprio de 1° Socorros para atender aos integrantes da própria equipe, contendo, no mínimo: Anti-
inflamatórios, analgésicos, curativos, ataduras, gelo, fitas adesivas, água oxigenada, band-aid e 
produto para tratamento de edemas. 
 
B) Todas as equipes possuam esquema próprio de remoção do atleta ou competidor que sofra 
lesão grave durante competições para atendimento hospitalar, sendo que qualquer despesa 
decorrente de tal atendimento também é de responsabilidade deste. 
Tendo em vista que podem surgir acidentes em competições esportivas, assinalamos adiante 
endereços e telefones de hospitais públicos das zonas Sul e Central de São Paulo, a fim de 
agilizar a busca por socorro em situações emergenciais: 
 

 
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA HENRIQUE SÉRGIO GREGORI 
End: Avenida Marcílio Dias, 800 – Jardim Jalisco – Resende/RJ 
Tel.: (24) 3381-2080 / 3381-2053 /3381-2155 
 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24 HORAS) – HAROLDO VIANA  
End: Avenida Dois, s/n – Nova Resende – Resende/RJ. 
Tel.: (24) 3383-0535 
 
PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – PARAÍSO 
End.: Rua São Judas Tadeu, 49 – Paraíso – Resende/RJ. 
Tel.: (24) 3360-9571 
 
 

 
Obs.: A organização do evento não cobre qualquer acidente que venha a ocorrer durante o 
evento. 
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19) Objetivando alcançar uma competição justa para todos os envolvidos desde que tenham sido 
treinados e orientados adequadamente por seus Professores, pedimos a comprovação da 
graduação (através de xerox da carteirinha da Academia ou outro que comprove o tempo de 
prática) dos Atletas inscritos de acordo com as categorias abaixo a qual devem ser enviadas para 
a Organização do Evento junto com o descrito no item 04. 
 
INICIANTE Até 02 (dois anos) de prática 
INTERMEDIÁRIO - De 02 a 04 (dois a quatro) anos de prática 
AVANÇADO - Acima de 04 (quatro) anos de prática 
ESPECIAL - Para Professores e Mestres 
 
20) Serão montadas as categorias conforme a disposição e quantidade de atletas, segundo 
a resolução da comissão organizadora. As delegações que necessitarem de alojamento 
deverão comunicar a organização com antecedência de no máximo 30 dias da data do 
evento informando o número de pessoas para os devidos preparativos através do Mestre 
Mendes telefone (11) 97571-1200 WhatsApp e Mestre Paulo Roberto (24) 99831-5674 
WhatsApp.  
Obs.: Trazer roupa de cama e colchonete. Valor por pessoa R$ 15,00 antecipado. 


