
 
 

São Paulo, 28 de maio de 2018 
 
 
ÀS ASSOCIAÇÕES FILIADAS 
 
Ref.: CAMPEONATO PAULISTA  
 
Lembramos que no próximo de  30 de junho (SÁBADO), no Clube Comercial de Lorena será realizado,  o 
30º. 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:  CLUBE COMERCIAL DE LORENA 
 Entrada pela Rua Getulio Vargas, s/n – Centro – Lorena – SP – CEP 12602-680 

 

 

 

 

 

 
CONGRESSO TÉCNICO: 30 de junho de 2018 (SÁBADO) – 09:00 horas (obrigatório para árbitros, 
técnicos e mesários). Local: no ginásio onde será realizado o campeonato 
 
TAXA DE INSCRIÇÃO:    
FILIADOS FPKT – R$ 40,00 (quarenta reais) – até 15 anos /  R$ 50,00 (cinquenta reais) – 16  anos e acima 
FILIADOS JKA – R$ 50,00 (cinquenta reais) – até 15 anos /  R$ 60,00 (cinquenta 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$ 40,00. Se o atleta for participar também de kata equipe e enbu o valor a 
ser pago é R$ 80,00. 
 
Lembramos  que A DATA LIMITE PARA AS INSCRIÇÕES É DIA 20 DE JUNHO  (4ª. FEIRA) 
devendo a taxa de inscrição ser depositada na conta da FPKT (Banco Bradesco – agência 1445-1; c/c 
12963-1 – CNPJ  67186304/0001-66). Pedimos que as Associações respeitem a data de inscrição, enviando 
a ficha de inscrição em anexo por e-mail (fpktradicional@yahoo.com.br). O comprovante dever ser enviado por 
email e o original deve ser apresentado no dia da competição. 
 
DAS MODALIDADES e CATEGORIAS  
 
AS CATEGORIAS EM EQUIPE SEGUEM AS CATEGORIAS DO CAM PEONATO BRASILEIRO DE 2018. 
 
Serão disputadas provas por Equipes de Kata, En-Bu e Kumite nas seguintes categorias:  
 

PARA AS EQUIPES SERÃO CONSIDERADOS O ANO DO NASCIMENTO 
 

MODALIDADE CATEGORIA ANO 
NASCIMENTO 

OBSERVAÇÃO 

• Kata Equipe  Miriml Masculino e Feminino  até 11 anos 2007 e acima Sem aplicação do kata 
• Kata Equipe  Infantil Masculino e Feminino 12 a 13 anos 2005 e 2006 Sem aplicação do kata 
• Kata Equipe  Infanto Masculino e Feminino 14 a 15 anos 2003 e 2004 Sem aplicação do kata 
• Kata Equipe  Juvenil Masculino e Feminino  16 a 17 anos 2001 e 2002 Sem  aplicação do kata 
• Kata Equipe Adulto Masculino e Feminino   18 anos acima 2000 e abaixo Com aplicação do kata 
• En-Bu Infantil Masculino,  Misto e Feminino até 13 anos 2005 e acima Tempo: 50 seg. à 1 min e 10 seg.  
• En-Bu Juvenil Masculino, Misto e Feminino 14 a 17 anos 2004 a 2001  Tempo: 50 seg. à 1 min e 10 seg. 
• En-Bu Adulto Masculino,  Misto  e Feminino 18 anos acima 2000 e abaixo Tempo: 55 seg. à 1 min e 5 seg. 
• Shiai Kumite Equipe Juvenil Masculino  16 a 17 anos 2001 e 2002 Idem categoria individual 
• Shiai Kumite Equipe Adulto Masc.  e Feminino 18 anos acima 2000 e abaixo Idem categoria individual 
 
Serão disputadas provas Individuais de Kata, Kumite e Fuku-Go nas seguintes categorias: 
 
PARA AS CATEGORIAS INDIVIDUAIS SERÃO CONSIDERADA A IDADE NO DIA DO CAMPEONATO 
 

MODALIDADE CATEGORIA  OBSERVAÇÃO 
• Kata  Pré-Mirim Misto até 7 anos  
• Kata  Pré-Mirim Masculino e Feminino 8 e 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 45 anos acima  
• Kihon-Ippon Mirim Masculino e Feminino 09 à 11 anos Oizuki Jodan, Oizuki Tchudan, Mae Gueri 
• Jyu-Ippon Infantil Masculino e Feminino 12 a 13 anos Oizuki Jodan, Oizuki Tchudan, Mae Gueri   

 FINAL SHIAI KUMITE TCHUDAN 
• 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 45 anos acima  
• Fukugo Juvenil Masculino e Feminino : 16 a 17 anos Kata exigido – JION / BASSAI DAI (eliminatórias) e 

KITTEI (final)  /   Shiai Kumite Tchudan 
• Fukugo Adulto Masculino e Feminino   : 18 anos acima Kata exigido – KITTEI (eliminatórias  e final)  /   

 Shiai Kumite  



 
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. 
 
• Atletas filiados a JKA-SP também poderão participar mediante apresentação da carteirinha de filiação 

da JKA 
 

• Toda Associação deverá apresentar pelo menos 1 (um) árbitro cadastrado e credenciado na 
FPKT.  Caso não tenha árbitros cadastrados deverá enviar pelos menos 2 (dois) alunos e/ou atletas preta 
para  com idade mínima de 21 anos 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$ 100,00 (cem reais). 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. 

 
• Somente terão direito ao pagamento integral, árbitros que participarem do evento de forma integral. Os 

árbitros convocados deverão apresentar se apresentar de kimono,  hakama e seu próprio apito. 
 
• No caso de reclamação por parte das Associações, será cobrada  uma taxa de reclamação no valor de 

R$100,00 (cem reais) onde as Academias só poderão  contestar resultados referente à arbitragem com o 
técnico que tenha Curso de Arbitragem atualizado através do delegado, mediante o pagamento da taxa 
de reclamação no prazo máximo de 30 minutos após o resultado da prova. O delegado reclamante 
deverá ter em mãos as provas e argumentação redigida por escrito que serão analisados pelo Diretor 
Técnico e pelo Diretor de Arbitragem. Caso o recurso seja deferido, haverá a devolução da taxa ao 
reclamante. Caso a reclamação não tenha procedência, a taxa não será devolvida 

 
• Técnicos e Delegados deverão ser inscritos sem custo, na Ficha de Inscrição do Evento. Só poderão 

entrar na área de competição Técnicos e Delegados com crachá de identificação a ser entregue no 
Congresso Técnico para aqueles que participaram do Curso de Credenciamento Técnico 2018  realizado 
nos dias 2 à 4  de fevereiro no Nippon Country Clube. 

 
• Para as categorias onde não houver o número mínimo de dois (2) atletas inscritos, as categorias não 

acontecerão e os atletas serão remanejados conforme a comissão organizadora  julgar necessário. 
 
• As chaves de competição serão enviadas ao Professor responsável por email na semana que antecede o 

evento para conferencia e eventuais correções. Cada Associação se responsabilizará por imprimir as 
chaves onde tenham atletas competindo. 

 
• Cada Associação poderá inscrever no máximo 10 (DEZ) 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) escolhido pelo 
árbitro central, até a semi-final. O kata solicitado deverá ser até no máximo o correspondente à faixa 
anterior do menos graduado. Na final o kata é de livre escolha dos atletas podendo repetir o kata das 
etapas anteriores. A classificação de 3a. e 4a. lugar será por bandeirada. 

 

• Nas disputas de kata 14 anos e acima as disputas serão por bandeiradas nas eliminatórias, onde os 
atletas deverão apresentar o KATA (séries HEIANS) 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 Jyu Ippon e Shiai 
Kumite (12 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 MOD ALIDADE DE 

KUMITE SEM OS REFERIDOS PROTETORES. 
 

• A disputa de kumite será permitida para atletas a partir de 5o kyu (VERMELHA) nas categorias até 11 
anos (KIHON-IPPON), a partir de 4o kyu (LARANJA) nas categorias 12 a 13 ANOS;   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 11 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 os ataques de forma alterada e o lado é 
livre. Em caso de empate no desempate a técnica e o lado é livre; a postura inicial será sempre de 
KAMAE, para o atacante devendo sempre avisar qual será o ataque a ser executado. O atacante tira a 
distância visualmente (não deve usar o braço para medir a distância). Na execução do mae-gueri os 
braços devem estar ao lado do corpo. Para o defensor a postura inicial será sempre SHIZENTAI. O 
contra ataque é livre podendo ser jodan ou tchudan – porém apenas um golpe é permitido. Na defesa, 
mesmo que haja esquiva, tem que ter o contato da defesa com o ataque 

 
• Nas disputas de JYU IPPON KUMITE (12 a13 anos), 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. As finais de 
JYU IPPON KUMITE (12 a13 anos) será SHIAI KUMITE  TCHUDAN. 

 

• Na categoria JUVENIL (12 a13 anos /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 exigido na categoria 16/17anos nas eliminatórias será JION  e BASSI DAI , os 

quais serão sorteados pelo árbitro central no momento da execução. Para as finais será mantido o 
KITTEI KATA. Na categoria adulto, será solicitado o KITTEI KATA  tanto nas eliminatórias quanto 
nas finais 

 
• No Kata Equipe haverá aplicação somente na categoria 18 anos acima. 
 
• Nas disputas de Kata Equipe e Enbu, havendo até 8 equipes será rodada única. 
 

As equipes campeãs do Campeonato Paulista de 2018 tem direito de participação no Campeonato 
Brasileiro de 2018 a ser realizado de 10 a 12 de setembro em São Paulo. As equipes adultas a serem 
convocadas para o Campeonato Brasileiro poderão ser alteradas em função da avaliação e julgamento  
da Comissão Técnica.  Lembramos que no Campeonato Brasileiro, atletas de 17 anos e abaixo não 
podem integrar as equipes Adultas (Kata, Enbu, Kumite) 

 
Sem mais, contamos com a colaboração e presença de todos 
 

FPKT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOTEIS PROXIMOS AO LOCAL DA COMPETIÇÃO 
 

• DOM APART HOTEL (5 minutos  de carro até o Clube Comercial Lorena) 
R. Dom Bosco, 237 – Centro – Lorena   fone (12) 3157-7393 

 
 

• HOTEL COLONIAL DE LORENA (5 minutos  de carro até o Clube Comercial Lorena) 
Rua Nossa Senhora da Piedade, nº 185 – Lorena / SP – CEP: 12.600-190 –  
Fone/Fax: (12) 3152-1644 / 3157.3622 
 

Apartamentos Standard Econômico ( fone/ventilador e tv) 
1 Pessoa -R$ 110,00 / 2 Pessoas -R$ 140,00 / 3 Pessoas -R$ 170,00 / 4 Pessoas - R$ 250,00 
      
Apartamentos Standard  (fone/ar condicionado, frigobar e tv) 
1 Pessoa - R$ 140,00 / 2 Pessoas - R$ 180,00 / 3 Pessoas - R$ 280,00 / 4 Pessoas - R$ 300,00 
    
Apartamentos Master  (fone/ar condicionado, frigobar, tv, piso frio ou taco, cama Box .) 
1 Pessoa- R$ 180,00 / 2 Pessoas - R$ 250,00 / 3 Pessoas - R$ 300,00 / 4 Pessoas -   R$ 
340,00                                                                                               

 
• IBIS BUDGET  / IBIS HOTELS (15 minutos de carro até o Clube Comercial Lorena) 

Estrada Chiquito de Aquino, 46 -  Rodovia Presidente Dutra km 53 – Santa Lucrecia - Lorena 
Fone (12) 3042-1111 (Íbis Hotels) // (12) 3042-1100 (Íbis Budget)  

  
 

 



 

 
 
 
 
 


