
                                                                                                           
 

COPA PARANÁ DE KICKBOXING 2022 
 
 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KICKBOXING 
DELEGACIA PARANAENSE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KICKBOXING 
 

ORGANIZAÇÃO: 

DELEGACIA PARANAENSE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KICKBOXING 
 

LOCAL: 

GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES JOAQUIM PRESTES 
Guarapuava/PR 
  

DATA E PROGRAMAÇÃO: 

Inicia-se no dia 06 de Agosto de 2022  até o dia 07 de Agosto de 2022 com a seguinte 
programação:  
 

• 05/08 (sexta-feira) – PESAGEM   
 18:00 ás 22h00 – Inicio da pesagem no Ginásio Municipal de Esportes Joaquim Prestes  

• 06/08 (sábado) – PESAGEM E COMPETIÇÃO  
7h00 ás 11h00 – Pesagem dos atletas no Ginasio de Esportes.  
13h30 – Inicio das competições do dia para faixas pretas e faixas coloridas. (Todas as categorias 
e modalidades). 
 

• 07/08 (domingo) – COMPETIÇÃO   
8h00 – Inicio das competições do dia para faixas pretas e faixas coloridas. (Todas as categorias 
e modalidades). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Observação: Esta programação é extraoficial e esta sujeita a modificações sem aviso prévio. 

 
 
 

REALIZAÇÃO: 

REUNIÃO TÉCNICA. 

O congresso técnico será 12h00 no dia 06 de Agosto no próprio local de Competição. 
Obs: Local da reunião sujeito a alteração. 
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INSCRIÇÃO: 

INSCRIÇÕES SOMENTE VIA LINK COM O LOGIN E A SENHA DO PROFESSOR DA EQUIPE, 
COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO ALUNO DEVIDAMENTE PREENCHIDA. 

LINK: http://www.fightsystem.com.br/cbkbpr  

INSCRIÇÕES até o dia 02 de Agosto de 2022 às 23h59.  

ALTERAÇÕES até dia 03 de Agosto de 2022 às 12h00.  

Obs: Após esta data, atletas inscritos que não comparecerem para participar do 
evento, a equipe deverá  OBRIGATORIAMENTE pagar a taxa de inscrição do 
atleta.  

 

FORMA DE PGTO: As inscrições deverão ser pagas no momento da pesagem.   

INCRIÇÕES DE ATLETAS:  

- Uma modalidade – R$ 75,00 

- Duas modalidades- R$ 120,00 

- Três modalidades – R$ 160,00 

- Quatro modalidades – R$ 180,00 

 

FILIAÇÕES:  

Filiação Faixa Colorida – R$ 75,00 

Filiação de Academia – R$ 280,00           

Faixa Preta com filiação nos últimos anos – R$ 175,00 

Faixa Preta afastados mais de dois anos – R$ 300,00 

 

Obs: O ATLETA DEVE  OBRIGATORIAMENTE estar filiado junto a Confederação Brasileira de 
Kickboxing para participar do evento. Podendo filiar-se antes ou até a hora  da pesagem.  

OBS: A ACADEMIA REPRESENTADA PELO ATLETA DEVE ESTAR FILIADA JUNTO A CBKB. 
A FILIAÇÃO DAS ACADEMIAS DEVEM SER REALIZADA ANTES DO EVENTO OU ATÉ O DIA 
DA PESAGEM.  
 
 

 DIVISÕES DE PESOS 

MODALIDADES E CATEGORIAS SUB 17 
POINT FIGHTING/ LIGHT CONTACT – MASCULINO E FEMININO 07 a 09 ANOS 
28 / 32 / 37 / 42 / 47 / + 47 Kg 

http://www.fightsystem.com.br/cbkbpr


                                                                                                           
 

COPA PARANÁ DE KICKBOXING 2022 
 
 

  
POINT FIGHTING/LIGHT CONTACT – MASCULINO E FEMININO 10/11/12 ANOS 
28 / 32 / 37 / 42 / 47 / + 47 Kg 
  
POINT FIGHTING / LIGHT CONTACT / KICK LIGHT – MASCULINO 13 / 14 / 15 ANOS 
42 / 47 / 52 / 57 / 63 / 69 / + 69 Kg 
  
POINT FIGHTING / LIGHT CONTACT / KICK LIGHT – FEMININO 13 / 14 / 15 ANOS 
42 / 46 / 50 / 55 / 60 / 65 / + 65 Kg 
  
POINT FIGHTING / LIGHT CONTACT / KICK LIGHT – MASCULINO 16 / 17 ANOS 
Catg. 1 – Faixa Branca a verde 
Catg. 2 – Faixa Azul a Preta 
57 / 63 / 69 / 74 / 79 / 84 / 89 / + 89 Kg 
  
POINT FIGHTING / LIGHT CONTACT / KICK LIGHT – FEMININO 16 / 17 ANOS 
50 / 55 / 60 / 65 / + 65 Kg 
 
MODALIDADES E CATEGORIAS ADULTO 
FULL CONTACT / LOW KICKS / K1 RULES - MASCULINO 
Catg. 1 – Faixa Branca até marrom 
Catg. 2 – Faixa Preta 
51 / 54 / 57 / 60 / 63,500 / 67 / 71 / 75 / 81 / 86 / 91 e + 91 Kg 
  
FULL CONTACT / LOW KICKS / K1 RULES - FEMININO 
Catg. 1 – Faixa Branca a verde 
Catg. 2 – Faixa Azul a preta 
48 / 52 / 56 / 60 / 65 / 70 e + 70 Kg  
 
POINT FIGHT / KICK LIGHT - MASCULINO 
Catg. 1 - Faixas: Branca/Marrom 
Catg. 2 - Faixa:  Preta  
57 / 63 / 69 / 74 / 79 / 84 / 89 / + 89 Kg 
  
POINT FIGHT / KICK LIGHT - FEMININO 
50 / 55 / 60 / 65 / + 65 Kg  
  
 
 
 
 
 
LIGHT CONTACT  MASCULINO 
Catg. 1 - Faixas: Branca Marrom 
Catg. 2 - Faixa:  Preta  
57 / 63 / 69 / 74 / 79 / 84 / 89 / 94 / +94 Kg 
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LIGHT CONTACT  FEMININO 
50 / 55 / 60 / 65 / 70 / + 70 Kg  
  
  
MODALIDADES E CATEGORIAS MASTER ADULTO 
POINT FIGHT / KICK LIGHT MASCULINO – Idade igual ou superior a 40 anos 
63 / 74 / 84 / + 84 Kg 
  
POINT FIGHT / KICK LIGHT FEMININO – Idade igual ou superior a 40 anos 
55 / 65 / + 65 Kg 
  
LIGHT CONTACT MASCULINO – Idade igual ou superior a 40 anos 
63 / 74 / 84 / 94 / + 94 Kg 
  
LIGHT CONTACT FEMININO – Idade igual ou superior a 40 anos 
55 / 65 / + 65 Kg 
  
O atleta máster poderá optar por competir também na categoria adulto. 
 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES  

 
- É obrigatório filiar-se para poder participar do Campeonato.  

- Todos os atletas deverão apresentar no ato da pesagem, ficha devidamente preenchida, 

documento com foto e o atestado médico original e uma xerox do mesmo, sendo que a xerox 

será anexada na ficha de inscrição do atleta.  

- Só será permitido o atleta lutar 01 modalidade de ringue. 

- SEM O ATESTADO MÉDICO O ATLETA NÃO SERÁ AUTORIZADO A LUTAR.  

 

 

 

 

 

 

REGRAS DE CONDUTA DO ATLETA  

REGRAS DE COMPETIÇÃO: 
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1. Não será permitido fotografar ou filmar de dentro da quadra de competição, somente das 

arquibancadas. 

2. Haverá uma área de aquecimento e espera onde os competidores deverão aguardar a 

chamada da sua luta, colocar todo o material de competição e se dirigir pronto para o tatame.  

3. O atleta só poderá entrar na quadra de competição para competir acompanhado de:  

01(um) técnico para as modalidades Point Fight, Light Contact e Kick Light. 

02(dois) técnicos para as modalidades de ringue  

4. Não será permitido o/a atleta ou técnicos subir ao ringue com vestimentas com inscrições 

nos seus uniformes que não sejam o KICKBOXING ou uma de suas modalidades, e não pode 

usar vestimentas do avesso para esconder as inscrições de outras modalidades. 

5. Os atletas poderão utilizar as logomarcas de seu patrocinador e de sua equipe/academia.  

6. Os atletas masculinos (ringue) devem lutar sem camiseta e femininos com top sobre o protetor 

de seios.  

7. Só poderão participar das modalidades de ringue atletas com idade igual ou superior a 18 

anos completos, não haverá exceções.  

8. Os atletas Máster (masculino e feminino) poderão também competir na categoria adulto.  

9. Os atletas Máster (masculino e feminino a cima de 40 anos) só poderão competir nas 

modalidades de ringue mediante a apresentação de exame cardiovascular sob esforço (teste 

ergoespirométrico), com data não superior a 30 dias anterior ao evento.  

10. O atleta que abandonar qualquer modalidade devidamente inscrito, alegando contusão ou 

problema de saúde, desistirá obrigatoriamente de todas as modalidades em que estiver 

inscrito.  

11.  O atleta que perder por WO não terá direito a classificação ou premiação. 

 

TÉCNICOS 
Cada equipe deverá credenciar até 06 técnicos, sendo que os mesmos devem ser faixa marrom ou 

preta e estar com filiação em dia junto a CBKB. 

Será terminantemente proibido ir ao corner técnicos sem credencial.  

 
 

 

MATERIAL DE PROTEÇÃO OBRIGATÓRIO  
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Técnicos - Calça de agasalho, camiseta (não pode ser regata), não pode ter inscrições de outras 

artes marciais, tênis. É proibido o uso de boné, óculos de sol ou qualquer outra alegoria. 

 

Point Fight / Light Contact - Calças longas de Kickboxing e camiseta de manga curta, Protetores 

de pés (botinha), caneleiras, protetor genital, protetor bucal e bandagem para as mãos. (Feminino 

protetor de seios debaixo da camiseta).  

 

Kick Light - Caneleiras, protetor genital, protetor bucal e bandagem para as mãos. (Feminino 

protetor de seios debaixo da camiseta e bandana )  

 

Full Contact - Protetores de pés (botinha), caneleiras, protetor genital, protetor bucal e bandagem 

para as mãos. (Feminino protetor de seios debaixo do top, bandana e protetor genital).  

 

Low Kicks / K1 Rules - Caneleiras, protetor genital, protetor bucal e bandagem para as mãos. 

(Feminino protetor de seios debaixo do top, bandana e protetor genital) 

 

Observação  

O(a)s atletas poderão utilizar somente uma bandagem em cada mão, sendo que a mesma não 

poderá conter esparadrapos ou fitas. Em todas as chamadas o atleta deverá se 

apresentar completamente equipado e pronto para o combate, caso contrário terá 

apenas um minuto. Ao final do tempo marcado o atleta não se apresentando pronto será 

desclassificado. 

O técnico que não estiver devidamente vestido será obrigado a se retirar do corner. 

 

ARBITRAGEM  
O Departamento arbitral da CBKB Paraná realizará a convocação dos árbitros. 

Cada Equipe deve indicar no minimo 01 árbitro da sua equipe, até o dia 02 de Agosto, para 

que o departamento arbitral possa realizar a convocação. 

 

A CBKB Paraná oferecerá por árbitro: R$ 75,00 a diária, e mais R$ 50,00 para o árbitro que trabalhar 

na pesagem (os mesmos serão diretamente convocados pela Diretoria Arbitral para essa função).  

 

 

 
PONTUAÇÃO  
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PONTUAÇÃO PARA O RANKING NACIONAL DE ATLETAS  

A Copa Paraná 2022 terá pontuação no ranking Brasileiro da Confederação Brasileira de Kickboxing.  

Será classificatoria para a Copa do Brasil de Kickboxing que será realizado em nosso estado na 

cidade de Maringá em Setembro. Os 04 primeiros colocados se classificam para o evento  

 

Obs: Atletas com uniforme irregular irão perder 1 ponto para a equipe. 

        Desrespeito com a arbitragem a equipe perderá 5 pontos a cada processo. 

 

 

MAIORES INFORMAÇÕES 

 
Pelo Fone/Whats: Fábio (44) 9911 – 5858  | (44) 9911-6597 | (44) 3226 – 5533  
 
e-MAIL: kickparana@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 

mailto:kickparana@hotmail.com
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