
   

 

 

  

   

REGULAMENTO 

1.  INFORMAÇÕES 

 
1.1 DATA DO TORNEIO 

01 de Março de 2020 
 

1.2 LOCAL 
Pavilhão Desportivo Municipal da Malveira 
 R. Dr. José Eduardo Esteves, 2665-254 Malveira  

 

1.3 INSCRIÇÕES 
Todos os registos e inscrições serão efectuados exclusivamente em www.kimura.pt/eventos  
 
Atletas - A taxa de inscrição será de 12€, não havendo direito a retorno por desistência, após o sorteio. 
Treinadores – A taxa de inscrição será de €2 por cada treinador mencionado. Só os Treinadores 
credenciados terão acesso aos espaços reservados à competição. 

           Será considerado um treinador por atleta, até um limite máximo de 4 treinadores por clube. 
           Press – É obrigatório a inscrição na plataforma. 
           Todas as inscrições só serão consideradas após recepcionado o Justificativo da transferência bancária 
           que deverá ser enviado para: ericeirakarateopen@gmail.com 

 
IBAN: PT50.5200.5200.00013807001.12     CCA   

 
1.4 DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO 

 
21 de Fevereiro de 2020 

Inscrições limitadas a 32 atletas nas provas de kata 
Inscrições Limitadas a 32 atletas nas provas de kumite 

 
1.5 DATA DO SORTEIO 
 
      23 de Fevereiro de 2020 – Publicação do Sorteio/Programa em www.kimura.pt/eventos 
 
1.6 PRÉMIOS 
 

Serão distribuídas medalhas pelos 1ºs, 2ºs e 2 x 3ºs lugares de cada escalão. Nos escalões séniores 
existirá  ainda um prize money de 50€ (excepto Para-Karate). 
 

2. REGRAS ESPECÍFICAS 
 
2.1 REGRAS DO TORNEIO 

As regras de arbitragem serão as vigentes na FNK-P/WKF, no entanto a organização salvaguarda a 
algumas alterações que considere necessárias e que serão mencionadas na reunião de Árbitros e 
Treinadores. 
 

2.2 PESAGENS 
 
Não irá haver pesagens de atletas, no entanto, se houver lugar a alguma reclamação o responsável pela 
arbitragem poderá solicitar a pesagem do atleta, nesta situação, será dada uma tolerância de 1 kg.  

http://www.kimura.pt/eventos
http://www.kimura.pt/


   

 

 

  

   

2.3 JUNÇÃO DE CATEGORIAS 
 

As provas só se realizam com um mínimo de 6 atletas. Na impossibilidade de atingir os mínimos, as 
provas de kumite juntam-se à categoria de peso acima. Na impossibilidade de se criar uma prova, será 
realizado uma prova “open”. 

 
2.4 PROTESTOS 
 

Aplica-se as regras da Federação Nacional de Karate-Portugal. Todos os protestos devem-se acompanhar 
com a ficha de reclamação. 
 

3. ORGANIZAÇÃO 
 
3.1 CONTACTOS 

Núcleo de Karate da Ericeira  
E-mail: ericeirakarateopen@gmail.com 
Célia Oliveira 969 316 654 
João Ramalho 918 503 932   
 
3.1.1 A Organização não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências que venham a 

ter lugar nesta competição. Assim, os atletas deverão estar cobertos pelo seguro desportivo, pois 
a organização proporcionará o apoio médico compatível com as provas. 

 
3.1.2 A Organização proporcionará a todos os técnicos de arbitragem o almoço, café e snack a meio da 

manhã e da tarde. 
 

4. CATEGORIAS EM PROVA 
 

MASCULINOS 

K
A

TA
 

ESCALÃO IDADE 

K
U

M
IT

E
 

IDADE PESO ESCALÃO 

1º Até 9 anos -------------------- ------------------------------ Infantis 

2º 10 e 11 anos 10 e 11 anos -30Kg, -37Kg, +37Kg Iniciados 

3º 12 e 13 anos 12 e 13 anos -45kg, -50Kg, +50Kg Juvenis 

4º 14 e 15 anos 14 e 15 anos -57kg, -67kg, +67kg Cadetes 

5º 16 e 17 anos 16 e 17 anos -61kg, -71kg, +71kg Juniores 

6º + 18 anos + 18 anos -67kg, -75kg, +75kg Séniores 

FEMININOS 

K
A

TA
 

ESCALÃO IDADE 

K
U

M
IT

E
 

IDADE PESO ESCALÃO 

1º Até 9 anos -------------------- ------------------------------ Infantis 

2º 10 e 11 anos 10 e 11 anos -30Kg, -37Kg, +37Kg Iniciados 

3º 12 e 13 anos 12 e 13 anos -40kg, -45 Kg, +45Kg Juvenis 

4º 14 e 15 anos 14 e 15 anos -47 kg, -54kg, +54kg Cadetes 

5º 16 e 17 anos 16 e 17 anos -53kg, -63Kg, +63kg Juniores 

6º + 18 anos + 18 anos -55Kg, -61kg, +61kg Séniores 

DEFICIENCIA COGNITIVA 

KATA   Masculino/ Feminino + 18 anos 



   

 

 

  

   

5. PROGRAMA (Provisório) 

 
08:00 – 12:00 – Acreditação 

08:30 – Reunião de árbitros e treinadores 

09:00 – Início da prova 

13h00 – Entrega de Prémios das provas realizadas de manhã 

18h30 – Entrega de Prémios das provas realizadas de tarde 

18h30 – Encerramento 
 
Nota: Todos os atletas têm de estar preparados 30 min. antes do horário agendado de acordo com o 

programa da prova a ser divulgado previamente 

 

 

 


