FEDERAÇÃO DE KARATE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Fundada em 05 de Julho de 1970
Entidade Estadual de Administração do Desporto Karate – Modalidade reconhecida pelo MEC – Portaria nº551/87,
Conselho Nacional de Esporte, Portaria 42//1984 de 21 de Janeiro de 1985, Modalidade vinculada à CBK e COI.
Vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro

AGENDA DE TREINAMENTOS PREVISTOS
PARA FORMAÇÃO DA SELEÇÃO ESTADUAL - 2018
CATEGORIAS

HORÁRIOS

KUMITE - INFANTIL E CADETE

08:00h

10/11 - 12/13 - 14/15 anos – masculino e feminino

às

DIVISÃO DE NOVOS E DIVISÃO ESPECIAL

10:30h

KUMITE JUNIOR

10:30h

16/17 - SUB 21 – SENIOR E MASTER – masculino e feminino

às

DIVISÃO DE NOVOS E DIVISÃO ESPECIAL

12:30h

KATA – TODAS AS CATEGORIAS

08:30h

Masculino e Feminino

às

DIVISÃO DE NOVOS E DIVISÃO ESPECIAL

13:00h

LOCAL E DATA

27 / 01
Treinamento em
São Gonçalo
CLUBE TAMOIO
Av. Presid. Kennedy
101 – Brasilândia /
São Gonçalo

1. As datas para treinamento foram marcadas com base no calendário da FKERJ e poderão sofrer futuras
alterações em virtude de necessidades diversas;
2. Expomos acima os treinos oficiais e obrigatórios no mês. Treinamentos extras ministrados pelos técnicos,
são de responsabilidade dos mesmos, dos atletas e responsáveis;
3. Nos treinos oficiais e obrigatórios, os atletas não poderão treinar fora das suas respectivas categorias sem o
conhecimento da comissão técnica. Os técnicos não poderão permitir sem o devido conhecimento e
consentimento da Diretoria Técnica;
4. Treinamentos extras, deverão ser do conhecimento da FKERJ e;
5. Os atletas deverão comparecer aos treinamentos munidos dos seus equipamentos de segurança e traje
completo (karate-gi), na sua devida graduação e nos horários previstos;
6. Só poderão participar dos treinamentos da seleção, os atletas que participaram pelo menos de uma etapa da
seletiva;
7. Aos técnicos, além dos treinamentos, cabe a responsabilidade de controlar junto ao delegado as frequências
dos atletas através da chamada e encaminhar ao diretor técnico. Os atletas deverão justificar as suas faltas
com o delegado;
8. As dúvidas e sugestões que venham a surgir durante o nosso trabalho, deverão ser resolvidas pela DT;
9. Os atletas que participarão do Kata e do Kumite, poderão alternar os treinamentos entre as datas marcadas,
desde que os técnicos tenham ciência; e
10. Os casos omissos a estes avisos serão resolvidos em conversas futuras.

MOACIR VARELLA – Diretor Técnico
98575-2674 (OI) - 98199-0311 (TIM) - e-mail – diretortecnico@fkerj.org

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA – Delegado
(22) 99276-4034 ( whatsapp ) – delegado@fkerj.org / Facebook Delegado FKERJ

