XXI GRANDE TORNEIO DE KARATE DE VILA DAS AVES
XIII INTERNACIONAL – X OPEN DE CAMPEÕES
II TORNEIO PRESIDENTE JOÃO SALGADO
REGULAMENTO
1. Este torneio vai ser realizado no Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso, no dia 17 de
Janeiro de 2015, com inicio às 9 horas.
2. O torneio é disputado em kumite e Kata, masculino e feminino, cada clube só pode inscrever 2
atletas por escalão. Haverá um limite total de inscrições, se adesão for elevada, os últimos
inscritos serão excluídos, se for caso, serão avisados até ao dia 10 de Janeiro.
3. Nos escalões de kumite 10/11anos o tempo é 1 minuto, não haverá paragem para pontuar, só para
penalizar, o vencedor será decidido por Hantei baseado nos 6 critérios de pontuação.
4. No escalão de 10/11 anos é permitido ataques JODAN mas não podem tocar, nem com os pés. As
protecções obrigatórias para este escalão são as luvas, peseiras e proteção de dentes.
5. Os outros escalões são as regras oficiais da W.K.F. (F.N.K.P.)
6. No escalão de 12/13 anos regras da FNKP, tempo apenas de 1.30 minuto.
7. O Open de campeões é só para atletas Sub 21 feminino que tenham sido campeãs nacionais, em
cadetes, juniores ou sub 21 na FNKP.
8. Nas provas de kata, os escalões até 9 anos 2 katas básicos, 10/ 11 anos 3 katas básicos, 12/ 13
anos 1ª volta um kata básico, depois tokui kata, os outros escalões regras da WKF.
9. O II Torneio Presidente João Salgado terá os moldes do ano anterior.
10. A idade é a que tiverem no dia do torneio. Proibidos Logotipos da FNKP no equipamento.
11. É obrigatório documento oficial de identificação, para o apresentar quando solicitado.
12. A organização não se responsabiliza pelos acidentes ocorridos durante as provas. Todos os atletas
residentes em Portugal, têm que estar inscritos na FNKP e o respectivo seguro actualizado.
13. Cada inscrição tem o custo de 5 € por atleta e por prova. O pagamento tem que ser
efectuado antes da inscrição para o NIB: 003508600000931523040 (Karate Shotokan de Vila
das Aves), enviando o comprovativo de pagamento para jfernandeskarate@gmail.com, sem
ele os atletas não serão incluidos no sorteio.
14. Todas as dúvidas e problemas que surjam, serão resolvidos pela organização do torneio.
15. As inscrições devem ser preenchidas sempre com letra maiúscula na página
http://karate.santotirso.pt entre os dias 15 de Dezembro e 8 de Janeiro.
O sorteio e o programa estarão presentes no site www.karatesva.com a partir do dia 13 de Janeiro de
2015.
Todos os clubes devem imprimir os respectivos sorteios, no dia não serão disponibilizados.
Qualquer informação adicional contactar: Joaquim Fernandes, tlm. 936346528 ou 927606233.
Feliz Natal e Bom Ano de 2105

