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CONVITE 
 

 

 
Caçapava , 04 de JULHO de 2018. 

 

 

Aos Ilmos. Srs. 
Professores AMIGOS Responsáveis de Clubes e Entidades de Karate 

 

Assunto: CAÇAPAVA OPEN DE KARATE- interestadual de clubes 2018 

 

Prezados Senhores, 
 

A Associação CEMC esportes de Caçapava - SP, irá realizar a tradicional 

COPA “CAÇAPAVA OPEN DE KARATE– Interestadual de Clubes” que ocorrerá 
na cidade de Caçapava, SP, no Grêmio Recreativo Nestlé R. Dr. José de Moura 

Resende, 1309 - Vera Cruz, Caçapava com inicio previsto para as 9h do dia 30 de 

setembro (DOMINGO) do corrente ano. 

 

Contamos com sua presença para fortalecer nossa Karate e nossa amizade. 

 
Inscrições: 

 

   As inscrições são livres e os professores devem observar o regulamento da 

competição, adequando seus atletas as categorias, pesos e faixas. Poderão 
ser associações, ONGs, clubes, órgãos públicos (através de suas secretarias), 

escolas privadas e outras entidades. 
 

   As entidades deverão levar placa de identificação para o desfile de abertura. 
 

   Poderão ser inscritos quantos atletas quiserem para categorias individuais e 

também nas equipes. 
 

   TEREMOS CATEGORIAS DE KATA EQUIPE (até 14 anos masc e fem e 15 

anos acima mas e fem) e também KUMITE EQUIPE (interclasses masc e 

fem). Faca sua inscrição prévia na ficha de inscrição juntamente com as 
inscrições individuais. Não serão inscritas no dia do evento. 
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    A taxa de inscrição individual, para as categorias Kata e Kumite é de R$ 

60,00 (para filiados) e 80,00 (oitenta reais) para não filiados. A taxa de 

Inscrição equipe tem Valor 60,00 para cada equipe. 

 
   O pagamento da taxa de competição poderá ser efetuado no dia do evento 

(sem direito a cancelamentos) ou em depósito na conta da Caixa 

Econômica Federal ag 0295 conta poupança 013 46301-6. 

 
   Inscrições deverão ser enviadas ao e-mail  sistemaronin@gmail.com com 

cópia para  presidentefeepk@yahoo.com.br até o dia 26/set/2018, quarta-

feira. A CEMC não fará inscrições para os professores.  

 
   Não serão aceitas inscrições fora da ficha de inscrição padrão (planilha 

excel), disponibilizada por e-mail e no site www.sistemaronin.com.  

Mantenha em planilha de excel. Não salve em PDF ou outro programa pois 

dificulta a importação de dados. 
 

   Para pagamentos em depósito bancário, a Xerox do comprovante deverá ser 

enviada junto com a(s) inscrição (ões) oficial impressa após inscrição on line 

pelo correio ou e-mail, tendo a obrigatoriedade de apresentar os originais no 

dia do evento, para fins de efetivar a (as) inscrição (ões). 
 

   Todas as inscrições receberão um e-mail de aviso de recebimento, caso não 

receba resposta até a sexta-feira, favor reenviar, pois é passível de não 

chegar ao destino. 
 

   Não serão aceitas inscrições de academias no dia do evento. Algumas 

alterações poderão ser permitidas desde que não superem 20% do total de 

inscritos pela academia. 
 

 

 

 

   Mudança a ser observada: Categorias em que houver apenas 1 atleta 
serão remanejadas para categoria de idade acima ou abaixo, podendo tornar 

a idade absoluta para absorver este atleta. Exemplo: Adulto faixa marrom e 

mailto:sistemaronin@gmail.com
mailto:presidentefeepk@yahoo.com.br
http://www.sistemaronin.com/
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preta feminino. 3 atletas até 60 kg e 1 atleta acima de 60 kg. A categoria 

acima de 60kg não ocorre por ter apenas 1 atleta, juntando todas em uma 

categoria apenas absoluta. Não haverá entrega de medalhas de ouro nem 

contabilidade de medalha de ouro em categorias que se enquadram neste 

caso. 
 

Obs: Sempre a questão da idade será soberana não havendo mudanças para outra 
faixa etária. Por este motivo, nas categorias de equipe não haverá este 
remanejamento, mantendo o resultado mesmo com apenas 1 equipe na referida 
categoria. 

 
Premiações: 

 

   Serão premiados com medalhas os 4 primeiros colocados de cada categoria 

individual, bem como serão premiadas com troféus as 4 primeiras 
academias do evento.   

 

Importante:  

 
   Solicitamos a inscrição de um árbitro (exclusivo) ou mais para o evento que 

deverá ser enviada junto com a ficha de inscrição dos atletas e também de 

2 mesários. 

 

   Técnicos somente serão permitidos portando seus crachás de identificação, 
além de devidamente uniformizados com agasalho da academia, tênis e 

camisa da equipe. Máximo 2 técnicos por academia 

 

   Atletas em categorias erradas (erro dos professores) serão automaticamente 
desclassificados, ficando a opção imediata de remanejamento frente ao 

pagamento de 50% da sua taxa de inscrição pelo professor. O ato deve 

acontecer logo que verificado o erro e ainda com a categoria em condições 

de receber a alteração, não podendo ser incluído enquanto não houver o 
pagamento da multa. 

 

 

   Verificação de inscrições >> 28/set/2018 no site www.sistemaronin.com e 

também no e-mail de origem onde enviaremos as chaves para conferência. 
 

http://www.sistemaronin.com/
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   PAGAMENTOS: para quem não depositou, deverá ser feito das 07 às 

08h30min do dia 30/set/2018 com o Professor Gilles na ordem de chegada. 

Nenhuma conferência ou correção será feita após as 08h30min em virtude 

do prazo oferecido antecipadamente. Caso hajam erros nas inscrições (e 

chaves) enviadas pelos professores, deverá ser pago no ato da correção 
50% do valor da inscrição do atleta. 

 

Equipamentos Obrigatórios: 

 
 Protetor de mão nas cores vermelhas (AKA) e azul (AO).(uso pessoal) 

 

 Faixas de competição cores vermelhas (AKA) e azul (AO) (uso pessoal) 

 
 Protetor bucal em todas as categorias a partir de 12 anos (masculino e 

feminino). 

 

 Demais protetores são facultativos 
 

Todos os atletas deverão portar os seus equipamentos obrigatórios, 

pois não serão cedidos pela organização. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DÚVIDAS FREQUENTES DIA 30/09  

 

CAÇAPAVA OPEN KARATE- Interestadual de Clubes 
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SOBRE INSCRIÇÕES 

 
- as inscrições em ficha de inscrição encerram-se dia 26/09 quarta feira as 22 hs. Para 
participar você deve preencher o numero da categoria de kata e kumite e realizar suas inscrições. 
Não deixe para o ultimo momento. Solicite através de e mail karategilles@yahoo.com.br ou 

presidentefeepk@yahoo.com.br . Envie a ficha de inscrição no formato original de Excel. Outra 
forma não sera aceita pois dificulta a importação de dados. 
- as inscrições individuais tem valor de R$ 60,00 (filiado) e 80,00 (não filiado) dando direito a 
participar de kata e kumite individual; 
- as inscrições equipe tem valor de R$ 60,00 para cada equipe participante (valor que deverá ser 
dividido entre os integrantes de cada equipe). Para disputar as categorias de equipe é 
OBRIGATÓRIO estar inscrito e ter disputado categoria individual. 

- Todos os atletas nas categorias individuais e por equipe devem possuir suas faixas vermelhas e 
azuis na disputa. É obrigatório e não será cedido pela organização. 
SOBRE KATA EQUIPE 
- no KATA EQUIPE são 3 atletas que participam e esta categoria será a primeira a ser realizada na 
competição. Inscrições devem ser encaminhadas na ficha de inscrição. Não serão incluídas equipes 
no dia. 
- todas as categorias podem usar apenas 1 kata na disputa podendo repeti lo quantas vezes for 
necessário. Não é necessário mudar o kata. 

- na categoria de idade de kata equipe até 14 anos, para qualquer graduação, é possível usar 
equipe mista. Neste caso, se 1 menina e 2 meninos a equipe disputará no masculino. Caso a maioria 
seja menina, ou seja, 2 meninas e 1 menino a equipe disputará na categoria feminino. 
- na categoria de idade de kata equipe a partir de 15 anos, é possível subir 1 atleta de 14 
anos para completar a equipe, porem a maioria deve estar de acordo com a idade imposta para a 
categoria. 
- 1 atleta não pode disputar duas categorias de kata equipe. Exemplo disputar na sua equipe 

de até 14 anos e subir para completar outra equipe de 15 anos acima. 
- não há apresentação de bunkai kata na final. Apenas o kata em conjunto sera avaliado. 
 
SOBRE KUMITE EQUIPE 
  
- no KUMITE EQUIPE são 6 atletas SEM reserva. Apenas 6 atletas receberão medalhas. As lutas 
são casadas por idade. Em caso de ter apenas 3 ou 4 atletas daquela categoria de idade é possível 

participar, lembrando que uma luta será considerada já derrota por placar máximo ou seja, 3 
ippons. 
O interclasses tem 1 atleta até 6/8 anos, 1 atleta 9/11 anos, 1 atleta 12/14 anos, 1 atleta 15/17 
anos, 1 atleta 18 acima e 1 atleta 35 anos acima. 
 
- cada atleta deve disputar equipe de kumite apenas em sua categoria de idade. No kumite não 
é autorizado subir de idade para completar equipe acima de sua faixa etária. 

- Para disputar equipes não é autorizado compor o trio usando atletas de academias 
diferentes. Cada atleta deve representar apenas a sua academia pela qual esta inscrito. 

mailto:karategilles@yahoo.com.br
mailto:presidentefeepk@yahoo.com.br
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As inscrições do Kumite equipe devem ser encaminhadas na ficha de inscrição excel apresentando 
numero da categoria. Não serão incluídas equipes no dia. 
 
SOBRE KATA e KUMITE INDIVIDUAL 
 
- quando chamada a sua categoria de idade e faixa para disputa individual, você realizará em 
sequência na sua quadra, a categoria de kata e em seguida sua  
 
categoria de kumite, sem necessidade de retornar para arquibancada e aguardar nova chamada. 
Assim sua participação individual encerra-se naquele momento da chamada. 
- sobre quais katas e quantos deve realizar na competição: 

Serão realizados no sistema de bandeiras, com realização de dois atletas competindo entre 
si. Para as categorias de crianças serão realizados simultaneamente e a partir de juvenil serão 
realizados de forma independente. Os atletas deverão ter suas faixas vermelhas e azuis (não serão 
fornecidos pela organização). 
 
GRADUAÇÕES BÁSICAS ATÉ 4º KYU: Shitei Kata: atletas com graduações até 4º kyu só poderão 
realizar katas do grupo SHITEI (básicos) vide lista anexa, podendo repetir o mesmo kata em todas 
as rodadas. 
 
GRADUAÇÕES 3º e 2º kys ( categorias de verde e roxas) : Shitei e sentei Kata: atletas com 

graduações 3º e 2º kyu só poderão realizar katas dos grupos SHITEI e SENTEI  vide lista anexa, 
devendo realizar 2 katas diferentes pelo menos de forma alternada.. 
 
GRADUAÇÕES INTERMEDIÁRIAS E AVANÇADAS 3º KYU ATÉ FAIXAS PRETAS até idades de 
14-15 anos: os atletas destas graduações poderão realizar katas dos três grupos, shitei, sentei e 
tokui kata, ou seja livres, devendo realizar 2 katas diferentes pelo menos de forma alternada. 
Exemplo: Classificando-se na primeira disputa com o Kata A, precisará na próxima rodada fazer o 
Kata B. Após esta pode-se repetir, mais sempre de forma alternada, nunca consecutivamente. 
 
GRADUAÇÕES INTERMEDIÁRIAS E AVANÇADAS 3º KYU ATÉ FAIXAS PRETAS 16 anos 
acima: os atletas destas graduações poderão realizar katas dos três grupos, shitei, sentei e tokui 
kata, ou seja livres, devendo realizar 3 katas diferentes pelo menos de forma alternada. Exemplo: 
Classificando-se na primeira disputa com o Kata A, precisará na próxima rodada fazer o Kata B. 
Após esta pode-se repetir, mais sempre de forma alternada, nunca consecutivamente 

 
Serão premiados 2 atletas em terceiro lugar. 
 
Lista de katas acesse  
https://feepkarate.com.br/wp-content/uploads/2017/08/LISTA-DE-KATAS.pdf  

 

Código Categoria de Kata  Código Categoria de Kata 

https://feepkarate.com.br/wp-content/uploads/2017/08/LISTA-DE-KATAS.pdf
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1 Sub 8 até 5 anos Br/Pt Masc  21 Cadete 14/15 anos Vd/Pt Fem 

2 Sub 8 até 5 anos Br/Pt Fem  22 Junior 16/17 anos Br/Vm Masc 

3 Sub 8 6/7 anos Br/Lr Masc  23 Junior 16/17 anos Lr/Rx Masc 

4 Sub 8 6/7 anos Vd/Pt Masc  24 Junior 16/17 anos Mr/Pt Masc 

5 Sub 8 6/7 anos Br/Pt Fem  25 Junior 16/17 anos Br/Lr Fem 

6 Sub 10 8/9 anos Br/Lr Masc  26 Junior 16/17 anos Vd/Pt Fem 

7 Sub 10 8/9 anos Vd/Pt Masc  27 Senior 18 anos e acima Br/Vm Masc 

8 Sub 10 8/9 anos Br/Lr Fem  28 Senior 18 anos e acima Lr/Rx Masc 

9 Sub 10 8/9 anos Vd/Pt Fem  29 Senior 18 anos e acima Mr/Pt Masc 

10 Sub 12 10/11 anos Br/Lr Masc  30 Senior 18 anos e acima Br/Vm Fem 

11 Sub 12 10/11 anos Vd/Pt Masc  31 Senior 18 anos e acima Lr/Rx Fem 

12 Sub 12 10/11 anos Br/Lr Fem  32 Senior 18 anos e acima Mr/Pt Fem 

13 Sub 12 10/11 anos Vd/Pt Fem  33 Master 36 anos e acima Br/Vd Masc 

14 Sub 14 12/13 anos Br/Lr Masc  34 Master 36 anos e acima Rx/Pt Masc 

15 Sub 14 12/13 anos Vd/Pt Masc  35 Master 36 anos e acima Br/Vd Fem 

16 Sub 14 12/13 anos Br/Lr Fem  36 Master 36 anos e acima Rx/Pt Fem 

17 Sub 14 12/13 anos Vd/Pt Fem  37 Equipe Cadete até 14 anos Br/Pt Masc 

18 Cadete 14/15 anos Br/Lr Masc  38 Equipe Cadete até 14 anos Br/Pt Fem 

19 Cadete 14/15 anos Vd/Pt Masc  39 Equipe Senior 15 anos e acima Br/Pt Masc 

20 Cadete 14/15 anos Br/Lr Fem  40 Equipe Senior 15 anos e acima Br/Pt Fem 

 

 

Cód. Categoria de Kumite  Cód. Categoria de Kumite 
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41 Sub 8 até 5 anos Br/Pt Masc  67 Cadete 14/15 anos Vd/Pt Fem 

42 Sub 8 até 5 anos Br/Pt Fem  68 Junior 16/17 anos Br/Vm - 65Kg Masc 

43 Sub 8 6/7 anos Br/Lr Masc  69 Junior 16/17 anos Br/Vm + 65Kg Masc 

44 Sub 8 6/7 anos Vd/Pt Masc  70 Junior 16/17 anos Lr/Rx - 65Kg Masc 

45 Sub 8 6/7 anos Br/Pt Fem  71 Junior 16/17 anos Lr/Rx + 65Kg Masc 

46 Sub 10 8/9 anos Br/Lr Masc  72 Junior 16/17 anos Mr/Pt - 65Kg Masc 

47 Sub 10 8/9 anos Vd/Pt Masc  73 Junior 16/17 anos Mr/Pt + 65Kg Masc 

48 Sub 10 8/9 anos Br/Lr Fem  74 Junior 16/17 anos Br/Lr Fem 

49 Sub 10 8/9 anos Vd/Pt Fem  75 Junior 16/17 anos Vd/Pt Fem 

50 Sub 12 10/11 anos Br/Lr - 42Kg Masc  76 Senior 18/35 anos Br/Vm - 70Kg Masc 

51 Sub 12 10/11 anos Br/Lr + 42Kg Masc  77 Senior 18/35 anos Br/Vm + 70Kg Masc 

52 Sub 12 10/11 anos Vd/Pt - 42Kg Masc  78 Senior 18/35 anos Lr/Rx - 70Kg Masc 

53 Sub 12 10/11 anos Vd/Pt + 42Kg Masc  79 Senior 18/35 anos Lr/Rx + 70Kg Masc 

54 Sub 12 10/11 anos Br/Lr Fem  80 Senior 18/35 anos Mr/Pt - 70Kg Masc 

55 Sub 12 10/11 anos Vd/Pt Fem  81 Senior 18/35 anos Mr/Pt + 70Kg Masc 

56 Sub 14 12/13 anos Br/Lr - 50Kg Masc  82 Senior 18/35 anos Br/Vm Fem 

57 Sub 14 12/13 anos Br/Lr + 50Kg Masc  83 Senior 18/35 anos Lr/Rx Fem 

58 Sub 14 12/13 anos Vd/Pt - 50Kg Masc  84 Senior 18/35 anos Mr/Pt - 60Kg Fem 

59 Sub 14 12/13 anos Vd/Pt + 50Kg Masc  85 Senior 18/35 anos Mr/Pt + 60Kg Fem 

60 Sub 14 12/13 anos Br/Lr Fem  86 Master 36/44 anos Br/Vd Masc 

61 Sub 14 12/13 anos Vd/Pt Fem  87 Master 36/44 anos Rx/Pt Masc 

62 Cadete 14/15 anos Br/Lr - 55Kg Masc  88 Master 45 anos e acima Br/Vd Masc 

63 Cadete 14/15 anos Br/Lr + 55Kg Masc  89 Master 45 anos e acima Rx/Pt Masc 

64 Cadete 14/15 anos Vd/Pt - 55Kg Masc  90 Master 36 anos e acima Br/Vd Fem 

65 Cadete 14/15 anos Vd/Pt + 55Kg Masc  91 Master 36 anos e acima Rx/Pt Fem 

66 Cadete 14/15 anos Br/Lr Fem  92 Equipe Interclasses Br/Pt Masc 

   93 Equipe Interclasses Br/Pt Fem 
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Contando mais uma vez com a valorosa participação de Vossa Entidade, 

reiteramos os protestos de elevada estima e distinta consideração.  

 

Atenciosamente, 

 
 

Gilles Willemin 

Organizador  

Vice-Presidente FEEPK 
 

 

 

 
 


