
 
 

São Paulo, 27 de abril de 2012. 

ÀS ASSOCIAÇÕES FILIADAS 

 
Ref.: CAMPEONATO PAULISTA  

 

Lembramos que no próximo de  16 de junho (SÁBADO), na cidade de São José do Rio Preto será 

realizado,  o Campeonato Paulista – provas individuais (Kata, Kumite  e Fukugo) e provas em equipe (Kata, 

Kumite e Enbu)  - todas as idades. 
 

AS COMPETIÇÕES TERÃO INÍCIO ÀS 10:00 HORAS. Pedimos que as Associações cheguem pelo 

menos com 30 minutos de antecedência para não haver atraso no início das competições. 
 

Local: Serviço Social do Comercio SESC – fone (017) 3216-9300 

Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1333 – Chácara Municipal – S. J. Rio Preto 

 

CONGRESSO TÉCNICO: 16 de junho de 2012 (SÁBADO) – 09:00 horas (obrigatório para 

árbitros, técnicos e mesários). Local: no ginásio onde será realizado o campeonato 

(Não haverá disponibilidade de alojamentos - Sugestões de hotéis seguem em anexo) 
 

TAXA DE INSCRIÇÃO:  R$ 20,00 (vinte reais) – até 15 anos /  R$ 25,00 (vinte e cinco reais) – 16  anos e acima 

 

              Obs.: será cobrada uma taxa de inscrição para as categorias individual e uma taxa de 

inscrição para as categorias em equipe. Ex.: se um atleta de 12 anos for participar só de kata e kumite 

individual o valor a ser pago é R$ 20,00. Se o atleta for participar também de kata equipe e enbu o valor a 

ser pago é R$ 40,00. 
 

Lembramos  que A DATA LIMITE PARA AS INSCRIÇÕES É DIA 08 DE JUNHO (6ª. FEIRA) 

devendo a taxa de inscrição ser depositada na conta da FPKT (Banco Bradesco – agência 1445-1; c/c 

12963-1). Pedimos que as Associações respeitem a data de inscrição, enviando a ficha de inscrição em 

anexo por fax (0xx11-5041-5907) ou e-mail (fpktradicional@yahoo.com.br). O comprovante dever ser enviado 

por fax e o original deve ser apresentado no dia da competição. 
 

DAS MODALIDADES e CATEGORIAS  
 

AS CATEGORIAS EM DISPUTA SEGUEM AS CATEGORIAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2012. 

PARA AS EQUPES SERÃO CONSIDERADOS O ANO DO NASCIMENTO 

 

Serão disputadas provas por Equipes de Kata, En-Bu e Kumite nas seguintes categorias:  

 

MODALIDADE CATEGORIA ANO 

NASCIMENTO 

OBSERVAÇÃO 

 Kata Equipe  Miriml Masculino e Feminino  até 11 anos 2001 e acima Sem aplicação do kata 

 Kata Equipe  Infantil Masculino e Feminino 12 a 13 anos 1999 e 2000 Sem aplicação do kata 

 Kata Equipe  Infanto Masculino e Feminino 14 a 15 anos 1997 e 1998 Sem aplicação  do kata 

 Kata Equipe  Juvenil Masculino e Feminino  16 a 17 anos 1995 e 1996 Com aplicação do kata 

 Kata Equipe Adulto Masculino e Feminino   18 anos acima 1994 e abaixo Com Aplicação do kata 

 En-Bu Infantil Masculino,  Misto e Feminino até 13 anos 1999 e acima Tempo: 50 seg. à 1 min e 10 seg.  

 En-Bu Juvenil Masculino, Misto e Feminino 14 a 17 anos 1997 a 1995 Tempo: 50 seg. à 1 min e 10 seg. 

 En-Bu Adulto Masculino,  Feminino  e Misto   18 anos acima 1994 e abaixo Tempo: 55 seg. à 1 min e 5 seg. 

 Shiai Kumite Equipe Juvenil Masculino  16 a 17 anos 1995 e 1996 Idem categoria individual 

 Shiai Kumite Equipe Adulto Masc.  e Feminino 18 anos acima 1994 e abaixo Idem categoria individual 
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Serão disputadas provas Individuais de Kata, Kumite e Fuku-Go nas seguintes categorias: 

 

MODALIDADE CATEGORIA OBSERVAÇÃO 

 Kata  Pré-Mirim Masculino e Feminino até 9 anos  

 Kata  Miriml Masculino e Feminino 10  a 11 anos  

 Kata  Infantil Masculino e Feminino 12 a 13 anos  

 Kata Infanto  Masculino e Feminino 14 a 15 anos  

 Kata Juvenil Masculino e Feminino 16 a 17 anos  

 Kata Adulto Masculino e Feminino   18 anos acima  

 Kata Masters Masculino e Feminino 40 anos acima Catetoria A: até roxa / Categoria B: marrom e preta 

 Kihon-Ippon Mirim Masculino e Feminino 10 à 11 anos Oizuki Jodan, Oizuki Tchudan, Mae Gueri 

 Kihon-Ippon Infantil Masculino e Feminino 12 a 13 anos Oizuki Jodan, Oizuki Tchudan, Mae Gueri  

 Shiai Kumite Infanto Masculino e Feminino 14 a 15 anos Shiai Kumite Tchudan  

 Shiai Kumite Juvenil Masculino e Feminino 16 a 17 anos Shiai Kumite Tchudan  

 Shiai Kumite Júnior Masculino  e Feminino 18 a 21 anos Shiai Kumite Tchudan e Jodan 

 Shiai Kumite Adulto Masculino e Feminino  22 anos acima Shiai Kumite Tchudan e Jodan 

 Shiai Kumite Masters Masculino 40 anos acima a disputa será Jyu –Ippon 

 Fukugo Juvenil Masculino e Feminino : 16 a 17 anos Kata exigido – HANGETSTU  /   Shiai Kumite Tchudan 

 Fukugo Adulto Masculino e Feminino   : 18 anos acima Kata exigido – HANGETSU  /   Shiai Kumite  

 

O MANUAL DE REGULAMENTO GERAL, FOI ENVIADO POR E-MAIL NO MÊS DE FEVEREIRO 

QUEM NÃO RECEBEU FAVOR ENTRAR EM CONTATO URGENTE COM ADRIANA NA 

FEDERAÇÃO PARA QUE O MESMO SEJA ENVIADO NOVAMENTE POR E-MAIL. 
 

LEMBRETES IMPORTANTES: 
 

 Fica OBRIGATÓRIO a entrega do TERMO DE RESPONSABILIDADE de cada atleta no dia do 

campeonato. Do contrário, o atleta NÃO poderá  participar do  evento. 

 

 Todos os atletas deverão estar filiados e levar a carteirinha da Federação no dia do campeonato. 

 

 Cada Associação deverá mandar pelo menos 1 (um) árbitro e 1 (um) mesário. Caso não tenha 

árbitros cadastrados deverá enviar pelos menos 2 (dois) alunos e/ou atletas faixa marrom ou preta para 

ajudar na arbitragem  para que  os trabalhos ocorram dentro do cronograma. 

 

 As Associações que não enviarem árbitros para o evento deverão pagar uma taxa de arbitragem 

no valor de R$ 50,00. A associação que não apresentar árbitros para o evento, além de pagar a taxa de 

arbitragem, não terá direito de reclamar ou apelar quanto às decisões dos árbitros, por não ter árbitro 

qualificado conhecedor das regras. 
 

 Nas categorias em que não existir um número mínimo de 03 (três) participantes, os atletas serão 

automaticamente remanejados para uma categoria  imediatamente superior ou inferior, de acordo com a 

decisão da Direção Técnica do evento. 

 

 Cada Associação poderá inscrever no máximo 4 (QUATRO) atletas nas modalidades individuais e 

apenas 1 (UMA) equipe nas modalidades em equipe. 

 

 Os atletas que disputarem duas categorias diferentes (faixa etária – exemplo kata individual na idade 

dele e kata equipe na idade acima ou enbu misto e enbu masculino) será de responsabilidade única e 

exclusiva do técnico ou delegado no caso de as competições coincidirem. As provas não serão 

interrompidas para aguardar o atleta em questão. 
 

 Nas disputas de kata até 13 anos, as disputas serão por bandeirada até a final através de confronto 

direto com eliminatória simples e sem repescagem com decisão por HANTEI. Nas eliminatórias, em 

caso de empate, o desempate será por decisão do árbitro central. Na final, em caso de empate, os atletas 



deverão apresentar novo kata escolhido pelo árbitro central. Se o empate persistir, o desempate será por 

decisão do árbitro central. Os atletas deverão apresentar o KATA (séries HEIANS/PINANS) escolhido 

pelo árbitro central, até a final. O kata solicitado deverá ser até no máximo o correspondente à faixa 

anterior do menos graduado. 
 

 Nas disputas de kata 14 anos e acima as disputas serão por bandeiradas nas eliminatórias, onde os 

atletas deverão apresentar o KATA (séries HEIANS/PINANS) escolhido pelo árbitro central, até os 4 

(quatro) finalistas. As eliminatórias serão através de confronto direto com eliminatória simples e sem 

repescagem com decisão por HANTEI. O kata solicitado deverá ser até no máximo o correspondente à 

faixa anterior do menos graduado. Nas eliminatórias, em caso de empate, o desempate será por decisão 

do árbitro central.  Na final, o Kata será de livre escolha, podendo o atleta repetir o Kata das etapas 

anteriores, através da apresentação individual e decisão por notas. Em caso de empate, após considerar 

todos os critérios de desempate, os atletas deverão apresentar novo kata escolhido pelo árbitro central e 

com decisão por bandeirada. 

 

 No Kumite será obrigatório o uso de luvas em todas as categorias. SÓ SERÁ PERMITIDO O USO 

DE LUVAS BRANCAS. O uso do protetor bucal é obrigatório nas categorias Shiai Kumite (14 anos 

acima). Nas categorias femininas será obrigatório também o uso de protetor de seios. Estes deverão ser 

providenciados por cada atleta ou Associação. 

 

NÃO SERÁ PERMITIDO  NENHUM ATLETA PARTICIPAR DA MODALIDADE DE 

KUMITE SEM OS REFERIDOS PROTETORES. 

 

 A disputa de kumite será permitida para atletas a partir de 5
o
 kyu (VERMELHA) nas categorias até 13 

anos (KIHON-IPPON) e a partir de 3º Kyu (faixa VERDE) nas categorias a partir de 14 anos (SHIAI-

KUMITE). 

 

 Nas disputas de KIHON IPPON KUMITE (9 à 13 anos) , serão utilizados os golpes Oizuki Jodan, 

Oizuki Tchudan e Mae Gueri. As defesas e contra ataque serão livres; tendo como avaliação do ataque e 

do contra ataque, a eficiência, onde estão embutidos os critérios (zanshin, velocidade, força, controle, 

técnica, equilíbrio e distância). Os competidores executarão todos os ataques com o lado direito, em 

caso de empate o desempate será  com o lado esquerdo; a postura inicial será sempre de KAMAE, para 

o atacante devendo sempre avisar qual será o ataque a ser executado. Para o defensor a postura inicial 

será sempre SHIZENTAI. 

 

 Nas disputas de JYU IPPON KUMITE (40 anos acima), serão utilizados os golpes, Oi Zuki Jodan, Oi 

Zuki Tchudan, Mae Gueri e Tchudan. As defesas e contra ataques serão livres, tendo como avaliação do 

ataque e do contra ataque, a eficiência, onde estão embutidos os critérios (zanshin, velocidade, força, 

controle, técnica, tática, equilíbrio e distância). Os competidores executarão somente um ataque com 

cada golpe obrigatório, não importando se este será com o lado esquerdo ou direito; podendo ambos 

movimentarem-se a vontade; o atacante deverá sempre avisar qual será o ataque executado 

 

 Na categoria JUVENIL (14 à 17 anos), na modalidade SHIAI-KUMITE  somente serão permitidos 

golpes no nível TCHUDAN; golpes no nível JODAN são proibidos. O atleta que persistir em atacar 

neste nível correrá o risco de ser desclassificado.  

 

 Na categoria ADULTO (18 acima), serão computados golpes nos níveis TCHUDAN e JODAN. Golpes 

JODAN não poderão ter excesso de contato sob risco de penalização e/ou desclassificação. 
 

 No KIHON IPPON o vencedor será escolhido através do HANTEI. Em caso de empate, a decisão será 

do árbitro central, com exceção da fase final, onde haverá prorrogação devendo cada competidor 



executar novamente os golpes exigidos somente com o lado esquerdo, onde após o término haverá 

decisão por HANTEI. Persistindo o empate, a decisão será do árbitro central. 

 

  No JYU IPPON, o vencedor será escolhido através do HANTEI. Em caso de empate, a decisão será do 

árbitro central, com exceção da fase final, onde haverá prorrogação devendo cada competidor executar 

novamente os golpes exigidos, onde após o término haverá decisão por HANTEI. Persistindo o empate, 

a decisão será do árbitro central. 
 

 No KUMITE, em caso de empate, a decisão será por HANTEI, com exceção da fase semifinal e final, 

onde haverá prorrogação de 1’ (um minuto) de luta KETTEI-SEN; vencendo aquele que obtiver o 

primeiro WAZARI ou IPPON;  persistindo o empate, a decisão será por HANTEI. 
 

 No KUMITE  os combates serão por eliminatórias simples. O tempo regulamentar de luta será de 1’ 

30’’ (um minuto e trinta segundos) corrido. Nas disputas finais, o tempo será de  1’30’’ ( um minuto e 

trinta segundos) de luta. 
 

 Nas disputas de KIHON IPPON e JYU IPPON KUMITE o tempo máximo para o atacante executar 

todos os seus golpes obrigatórios, será de 1 (um) minuto. 

 

 No FUKUGO o Kata será o HANGETSU 

 

 as equipes campeãs no Campeonato Paulista de 2012 tem direito de participação no Campeonato 

Brasileiro a ser realizado em Fortaleza no mês de setembro 

 

 

Sem mais, contamos com a colaboração e presença de todos 
 

FPKT 

 

INDICAÇÕES HOTEL EM SÃO JOSE DO RIO PRETO 

 
Quality Hotel Saint Paul (4 Estrelas) 
Av. José Munia , 5200 - Nova Redentora  

São José do Rio Preto, CEP: 15090-045  - Tel: (17) 3216-9000 

Site: http://www.atlanticahotels.com.br/atlantica/hoteis/estrutura.asp?Numfuncionalidade=292&NumHotel=58 

 

Ibis (3 Estrelas) 
Avenida Arthur Nonato, 4193 - Vila Redentora 

São José do Rio Preto, CEP.: 15090-040 - Tel: (17) 3216-9400 

Site: http://www.accorhotels.com/pt/hotel-3265-ibis-sao-jose-do-rio-preto/index.shtml 

 

Faria Lima Flat Service (3 Estrelas)   
Av. Brigadeiro Faria Lima, 5045 

São José do Rio Preto, CEP.: 15090-000  - Tel: (17) 3201-1540 

Site: http://www.farialimaflat.com.br/ 

 

Comfort Saint Peter (3 Estrelas)  
Rua Ondina , 360 

São José do Rio Preto, CEP.: 15015-200  - Tel: (17) 4009-4050 

Site: http://www.atlanticahotels.com.br/atlantica/hoteis/estrutura.asp?Numfuncionalidade=292&NumHotel=66 

http://www.atlanticahotels.com.br/atlantica/hoteis/estrutura.asp?Numfuncionalidade=292&NumHotel=58
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