
 

TABELA DE CUSTAS FPRK – 2019 

 

1. Filiação de nova associação. 

1.1 Clube espontâneo (com direitos e deveres das 

associações, não podendo votar em Assembleias.) 

1 (um) salário mínimo              

         (R$998,00) 

 

2. Anuidade FPRK 

A anuidade da Associação será conforme o número de 

cadastrados até atingir o valor de 4 salários mínimos vigentes 

(R$3.992,00), como exemplos abaixo: 

26 da categoria Especial + 1 de Novos = R$3.990,00,  

41 da categoria de Novos + 2 da Especial = R$3.990,00. 

As Associações que não quitarem o valor da anuidade até 

30 dias antes da Fase Final, não poderão participar da 

mesma. 

 

(Rendimento) 

(2°kyu, 1° kyu e Dan) 

Especial       = 

R$150,00 

(Esperança) 

(7° kyu a 3°kyu) 

Novos           = 

R$90,00 

 

3. Taxas de Competição: 

 3.10 – Inscrição individual (1 participação) Kata ou Kumite 

 3.11 – Inscrição individual (2 participações) Kata ou Kumite 

 3.12 – Equipe (por equipe) Kata ou Kumite 

 

 

R$70,00 

R$100,00 

R$170,00 

 

4. Taxa de Arbitragem (por evento) R$ 170,00 

5. Taxas de Exame: 

5.1 – Dangai  

 

5.2 – Judansha 1° Dan 

 

5.3 – Judansha 2° a 6° Dan (Até 50% de desconto, sendo 10% 

por participação em eventos nacionais no interstício do dan) 

 

R$ 30,00 + taxa de 

registro CBK 

R$ 400,00 + taxa de 

exame CBK R$452,00 

 

R$ 500,00 + taxa de 

exame CBK  



 

6. Taxas Diversas: 

6.1 – 2° via de certificados 

6.2 – Transferência Estadual 

6.3 – Declarações 

6.4 – Impugnação em Competições 

6.5 – Recursos em Competições 

6.6 – Cadastro de não competidor 

6.7 – Alvara para Competições 

 

10% do salário mín. 

R$180,00 

R$50,00 

R$500,00 

R$300,00 

R$10,00 

R$200,00 

7. Projetos Sociais (atletas participantes de projetos sociais 

de órgãos governamentais com idade até 15 anos, 

mediante apresentação de oficio do Município responsável) 

50% do valor das 

taxas de inscrições. 

 

10 % de repasse para as Associações, a serem utilizados no ano seguinte, dos 

pagamentos de cadastros de clubes, anuidades e inscrições nas fases regionais e 

final do campeonato Paranaense de Karatê. 

50% de desconto em todas as taxas para filiados a partir de 60 anos de idade. 

 

Conta FPRK para depósito: Banco Itaú – agência 3891 c/c 42760-5 

 

Aldo Lubes – Presidente FPRK 


