
UNIÃO CENTRAL DE KARAOKE 
Rua Campos Salles, 230 – sala 05, Vl Industrial,  Mogi das Cruzes, SP – CEP: 08770-210 

 

47º CENTRAL KAYO TAIKAI 
 

Local:  COMPLEXO EDUCACIONAL MIRAMBAVA, 

Rua Campos Salles, 884, Centro – Suzano, SP. 
Data:    04 de setembro de 2022   - 

Início : 09:00h YOSEN   e   12:00h TAIKAI NORMAL 
 

REGULAMENTO 

(Todos os candidatos inscritos, devem estar ciente e de acordo com o regulamento) 
 

1. Taxa de Inscrição: R$ 30,00 adulto e R$20,00 criança. (OBS: à partir da 2ª inscrição do mesmo cantor, 

desconto de R$10,00) Exemplo: Yosen+Normal=R$50,00 ou Yosen+Omoide=R$50,00 ou 

Yosen+Normal+Omoide=R$70,00  

2. Prazo de Inscrição: 20 de agosto de 2022.  

3. O cantor poderá enviar a música em MP3, juntamente com a inscrição ou em CD no dia. 

4. Será exigida pontualidade na apresentação, devendo o cantor estar presente no palco quando seu nome for 

anunciado, caso ele não estiver presente no momento da apresentação o candidato estará desclassificado. 

5. Os candidatos deverão interpretar apenas uma estrofe, sem o refrão, Categoria Doyo 2 estrofes e Pop limite 

de tempo em 3 minutos e meio.  

6. Os candidatos para o Yosen e TAIKAI NORMAL, 48º Central Kayo Taikai serão julgados pelo corpo de 

Jurados da UCK. MASAKO ISHIHARA - COORDENAÇÃO DE JURADOS, KIYOMI KODAMA – 

PRESIDENTE, KOJI KUWAHARA , TOSHIYUKI SANO, TAKAHATA SHOJI.  

7. Os candidatos classificados nas Categorias Doyo, Tibiko, Juvenil, Adulto, Veterano A, B, C1, C2, D e E, 

e Pop, serão convocados para participarem do PAULISTÃO 2023. Os candidatos de todas as categorias 

receberão as notas dos jurados, e sua classificação.  

8. A convocação sempre obedecerá a ordem de classificação, independentemente de ter participado no 

concurso da Abrac ou UPK ou vice versa.  

9. No taikai normal, a classificação será de 30% do total da categoria.  

10. Todos os pretendentes à empréstimos para outras regionais deverão ter participado do yosen da UCK para 

que seja obedecido a ordem de classificação, e os trâmites deverão ser negociados somente entre as duas 

regionais envolvidas. Caso contrário a UCK se reserva no direito de punir o cantor, não podendo participar 

do próximo concurso.  

11. A ordem de apresentação será feita por meio de sorteio.  

12. Em caso do cantor parar de cantar por qualquer motivo que seja, ele terá o direito de se apresentar 

novamente, somente para desempate. Em caso de problema técnico o presidente do júri e o presidente da 

UCK irão decidir na hora, como resolver o problema.  

13. NÃO haverá no dia do evento TOBIRI (inscrições instantâneas para o YOSEN) .  

14. Não serão aceitos Inscrições por telefone ou verbalmente, as inscrições deverão ser enviadas por email ou 

wattsapp.  

15. Poderão participar somente cantores que estiverem em dia com a anuidade da UCK, para o yosen. 

16. Os cantores classificados terão o prazo até o dia 20 de outubro de 2022, para confirmar a e enviar as 

inscrições para o PAULISTÃO, para Mayumi Takahashi (11)97103-0093. O papel da inscrição e as folhas 

das letras, serão enviados por wattsapp do cantor ou responsável.  

17. ALIMENTAÇÃO – será por meio de obentôs, quem preferir, fazer RESERVA PARA O BENTÔ: com 

Sueo Maekawa (reservar antecipadamente) 

Bentô 1 = R$ 25,00 (carne) ou R$ 20,00 (frango) 

Bentô 2 = R$ 35,00 (carne) ou R$ 30,00 (frango) 

 

Responsáveis para recebimento das inscrições: 
 

 

Suzano:  Roberto Anraku  (roberto.massaru@gmail.com ou 11-97575-3924) 

Mogi das Cruzes:  Sueo Maekawa 11-99953-7970 

 

INFORMAÇÕES: 

 Sueo Maekawa 11-99953-7970 

PIX:  CPF 037.114.988-68 

mailto:roberto.massaru@gmail.com

