
XVII GRANDE TORNEIO DE KARATE 

KUMITE DE VILA DAS AVES 

 

IX INTERNACIONAL 

 

VI OPEN DE CAMPEÕES NACIONAIS 

 

REGULAMENTO 

1. Este torneio vai ser realizado no Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso, no dia 29 de 

Janeiro de 2011, 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. 

3. No escalão de 10/11 anos, o tempo é de 1.30 minuto, a pontuação é o primeiro a marcar 6 pontos. 

Permitido ataques JODAN mas não podem tocar, nem com os pés. 

As protecções oficiais são obrigatórias, bem como a máscara ou capacete. 

4. Os outros escalões são as regras oficiais da F.N.K.P. 

5. No Open de campeões só podem participar campeões nacionais, que sejam ou tenham sido, 

campeões em cadetes, juniores ou seniores. 

6. A idade é a que tiverem no dia do torneio, excepto cadetes e juniores é o dia 11 de Fevereiro. 

É obrigatório documento oficial de identificação. 

7. A organização não se responsabiliza pelos acidentes ocorridos durante as provas. Todos os atletas 

têm que estar inscritos na FNKP e o respectivo seguro actualizado. 

8. Cada inscrição tem o custo de 2 € por atleta. O pagamento tem que ser efectuado antes do 

envio da inscrição para o NIB: 003508600000931523040 (Karate Shotokan de Vila das Aves), 

enviando depois o comprovativo de pagamento juntamente com as inscrições. 

9. Todas as dúvidas e problemas que surjam, serão resolvidos pela organização do torneio. 

 

Nota: 

As inscrições devem ser preenchidas sempre com letra maiúscula nos anexos de inscrição e enviadas 

via email até ao dia 13 de Janeiro de 2011 para fsilva@cm-stirso.pt . 

O sorteio e o programa estarão presentes no site www.karatesva.com a partir do dia 26 de Janeiro de 

2011. 

Todos os clubes devem imprimir os respectivos sorteios, no dia não serão disponibilizados. 

Qualquer informação adicional contactar: Joaquim Fernandes, tlm. 93 634 62 28. 

 

Bom Ano 


