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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA EXAMINADORES
DEPARTAMENTO TÉCNICO

1. Requisitos exigidos para examinadores de KARATÊ-DÔ TRADICIONAL:
a) Ser graduado Faixa Preta 2º Dan;
b) Ter escolaridade mínima de Ensino Médio completo;
c) Ser aprovado em teste de avaliação teórico e prático promovido pela FKTB;
d) Passar por um período de estágio de 05 (cinco) Exames de Graduação. Como
assistente;
e) Participar de cursos de atualização e eventos promovidos pela FKTB;
f) Estar em dia com suas obrigações perante FKTB;
g) Para chefiar uma Banca Examinadora, a graduação mínima deverá ser 3º Dan.
2. Conduta Desejada:
a) Ter comportamento baseado nos princípios filosóficos do KARATÊ-DÔ

TRADICIONAL

(LEMA);
b) Examinar com honestidade, lisura e responsabilidade;
c) Comparecer ao local do Exame 10 minutos antes do horário programado;
d) Usar o KARATÊ-GI limpo e com o escudo da FKTB;
e) Ter consciência da sua função como:


Examinador e não como instrutor;



Representante credenciado da FKTB;



Faixa Preta.

3. Responsabilidades do Chefe da Banca Examinadora:
a) Conferir e assinar todas as Fichas do Exame;
b) Fiscalizar os atletas e o desenvolvimento do Exame, que deverá ser realizado

em

local

apropriado;
c) Conferir as Taxas de Exame cobradas pela FKTB, receber e prestar contas no

primeiro

dia útil seguinte ao Exame, juntamente com o relatório;
d) Preencher o relatório de exames de graduação, expedido pela FKTB, assinado pelos
membros da banca examinadora e pelo presidente do clube;
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e) Orientar os demais examinadores;
f) Quando perceber alguma situação que não esteja em acordo com os procedimentos de um
exame de graduação o chefe da banca deverá fazer um relatório, em formulário próprio, e
apresentar ao Diretor Técnico para as devidas providências.

4. Critérios de Avaliação por Graduação:
4.1- FAIXA BRANCA
KIHON

KATA
Equilíbrio
Será exigida a execução correta da
Deslocamento e posicionamento do sequência
centro de gravidade nas bases: KIBA
DACHI, ZENKUTSU DACHI e
KOKUTSU DACHI
4.2- FAIXA AMARELA
KIHON
KATA
KUMITE
Equilíbrio
Será exigida a execução Será
observada
a
Deslocamento
e correta da sequência e o distância e a direção do
golpe
posicionamento do centro Enbu zen
de gravidade nas bases:
KIBA
DACHI,
ZENKUTSU DACHI e
KOKUTSU DACHI
Rikite
Rikiashi
Atenção
4.3- FAIXA VERMELHA
KIHON
Equilíbrio
Atenção
Rikite
Rikiashi
Deslocamento
e
posicionamento do centro
de gravidade nas bases:
KIBA
DACHI,
ZENKUTSU DACHI e
KOKUTSU DACHI.
O
atleta
deverá
demonstrar noções de
ritmo,
definições
de
golpes e coordenação
motora através de prática
sem comando.

KATA
KUMITE
Será exigida a execução Será
observada
a
correta da sequência.
distância e a direção do
golpe.
Enbu zen
Zanshin
Vista
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4.4- FAIXA LARANJA
KIHON
Equilíbrio
Atenção

KATA
KUMITE
Será exigida a execução Será
observada
a
correta da sequência.
distância e a direção do
golpe.
Enbu zen
Zanshin
Vista
Bloqueio
eficiente
(esquiva) com contraConcentração
ataque objetivo.

Rikite
Rikiashi
Rotação do quadril
(CINTURA) como meio
de gerar mais energia.
Deslocamento
e Quadril
posicionamento do centro Rikiashi
de gravidade nas bases:
KIBA
DACHI,
ZENKUTSU DACHI e
KOKUTSU DACHI.
O
atleta
deverá
demonstrar noções de
ritmo,
definições
de
golpes e coordenação
motora através de prática
sem comando.
4.5- FAIXA VERDE
KIHON
Equilíbrio
Atenção

KATA
KUMITE
Será exigida a execução Será
observada
a
correta da sequência.
distância e a direção do
golpe.
Enbu zen
Zanshin
Vista
Bloqueio
eficiente
(esquiva) com contraConcentração
ataque objetivo.

Rikite
Rikiashi
Rotação do quadril
(CINTURA) como meio
de gerar mais energia.
Deslocamento
e Quadril
posicionamento do centro Rikiashi
de gravidade nas bases: Postura
KIBA
DACHI,
ZENKUTSU DACHI e
KOKUTSU DACHI.
O
atleta
deverá
demonstrar noções de
ritmo,
definições
de
golpes e coordenação
motora através de prática
sem comando.
Coordenação
de
movimentos.
Velocidade

KIHON IPPON: Tempo
de contra-ataque.
JYU IPPON: Uso de
estratégias
(fintas),
visando
colocar
o
adversário em estado de
Kyo (físico e/ou mental).
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Correto uso da
corporal (KIME).
Respiração

força

4.6- FAIXA ROXA
KIHON
Equilíbrio
Atenção
Rikite
Rikiashi
Rotação do quadril
(CINTURA) como meio
de gerar mais energia.
Deslocamento
e
posicionamento do centro
de gravidade nas bases:
KIBA
DACHI,
ZENKUTSU DACHI e
KOKUTSU DACHI.
O
atleta
deverá
demonstrar noções de
ritmo,
definições
de
golpes e coordenação
motora através de prática
sem comando.
Coordenação
de
movimentos.
Velocidade
Correto uso da força
corporal (KIME).
Respiração
Domínio do centro do
corpo
(quadril)
nos
movimentos de rotação,
pendular, vibração e no
controle da sua oscilação.
OBS:

Para

KATA
KUMITE
Será exigida a execução Será
observada
a
correta da sequência.
distância e a direção do
golpe.
Enbu zen
Zanshin
Vista
Bloqueio
eficiente
(esquiva) com contraConcentração
ataque objetivo.
Quadril
Rikiashi
Postura

JYU IPPON: Uso de
estratégias
(fintas),
visando
colocar
o
adversário em estado de
Kyo (físico e/ou mental).
JYU KUMITE

Base
Kime
Vista

que o atleta

seja

reprovado,

será

levado

em

consideração

O

DESCUMPRIMENTO dos itens acima descrito em sua totalidade ou maioria.

5. Defeitos:
5.1 Leve (/ = - 0,2) Quando o atleta executa a técnica com pequenas imperfeições sem
comprometer a sua aplicação. Ex: Nos níveis iniciais, executar as defesas sem a correta
finalização.
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5.2 Médio (X = - 0,5) Quando o atleta executa a técnica de maneira imperfeita
comprometendo parcialmente a sua aplicação.
5.3 Grave (* = - 1,0)

Quando o atleta executa a técnica de maneira imperfeita,

comprometendo a sua aplicação de acordo com o seu nível.
5.4 Técnica Perfeita: (O = 1,0)

Quando o atleta executa a técnica com perfeição

observando-se dinâmica corporal, postura, equilíbrio e finalização.
6. Avaliação:
6.1 O examinador deverá trabalhar com notas variando de 4 a 8 (quatro a oito) e a nota
mínima para aprovação será 6,0 (seis).
6.2 O examinador deverá ter cuidado com as anotações que fizer na Ficha de Exame,
principalmente quanto à ortografia e clareza.

OBSERVAÇÕES:
a) Professores só poderão fazer parte da Banca Examinadora do seu Clube por indicação
do Departamento Técnico da FKTB, desde que façam parte do Quadro de Examinadores e
que estejam devidamente atualizados;
b) No item KATA, o examinador poderá dar até 02 (duas) oportunidades aos atletas que
falharem na sua execução;
c) As anotações feitas pelo responsável técnico do clube no quadro observações não
deverão influenciar no resultado final;
d) Quando examinar os itens que tenham 02 (duas) notas, somar e dividir por 2 e anotar a
média no local adequado;
e) O examinador não deverá rasurar a ficha de exame. Caso isso venha a acontecer, terá
que ser reparado no espaço para observações e assinado;
f) Assinar a ficha de exame apenas no final da avaliação;
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g) Estarão aptos a compor o Quadro de Examinadores da FKTB, os candidatos que
responderem corretamente 80% do Teste de Avaliação.
h) É papel do dirigente do clube planejar as datas dos exames de graduação e informar à
FKTB com antecedência.
i) É papel do chefe da banca recolher o relatório e os valores referentes ao exame de
graduação e encaminhar à FKTB para as devidas providências, bem como é obrigação do
clube entregar o relatório e os valores do respectivo exame para o chefe da banca, logo
após a realização do exame de graduação.

Salvador-Bahia, 01 de janeiro de 2016

Eckener Cardoso

Marcio Ivaldo

Presidente

Diretor Técnico

Haeckel Patriarcha
Diretor Secretário
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