
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE ANSIÃO
AV. LUIS DE CAMÕES | JUNTO À MATA DE ANSIÃO

GPS: N39º 54’ 47,7” | W8º 26’ 00,9”

TREINO CONJUNTO

EXAMES DE GRADUAÇÃO

TORNEIO DE KARATE
INFANTIS A JUNIORES



|

10:00 às 11:30 | Treino conjunto para todas as graduações

11:45 às 13:15 | Exames de Graduação

13:15 às 14:00 | Intervalo

14:00 | Início do Torneio de Karate

14:00 | Kata Infantis Masculino e Feminino [misto] 

14:30 | Kata Iniciados Masculino e Feminino [misto]

15:00 | Kata Juvenis Masculino e Feminino [misto]

15:20 | Kata Cadetes Masculino e Feminino [misto]

15:40 | Kata Juniores Masculino e Feminino [misto]

16:00 | Kumite Iniciados Masculino e Feminino

16:20 | Kumite Juvenis Masculino e Feminino

16:40 | Kumite Cadetes Masculino e Feminino

17:00 | Kumite Juniores Masculino e Feminino

17:20 | Entrega de Prémios

1. Cada participação no encontro tem um custo de 5€ e inclui a 

participação no treino e no torneio.

2. Os exames de graduação são feitos de acordo com as taxas aplicáveis.

3. As idades dos escalões são as indicadas a seguir, à data do torneio:

Infantis: Até aos 9 anos inclusive;

Iniciados: 10 e 11 anos;

Juvenis: 12 e 13 anos;

Cadetes: 14 e 15 anos;

Juniores: 16 e 17 anos.

4. Para as provas de Kumite é obrigatório a utilização de proteção de boca, 

luvas e caneleiras com peseira. A organização irá disponibilizar luvas e 

caneleiras para os competidores que não tenham.

5. As regras aplicadas às provas do torneio são as mesmas da FNK-P, com 

algumas alterações que organização entende adaptar de forma a agilizar e 

simplificar o decorrer das provas.



6. Irão existir repescagens apenas para os escalões de Infantis e Iniciados 

tanto em Kata como Kumite e haverá sempre a realização da prova de 

disputa do 3º lugar.

7. As regras especificas aplicadas às provas de Kata e Kumite são as 

seguintes:

7.1 Kata

As provas de kata são realizadas em simultâneo pelos 2 competidores, o aka

(vermelho) e o ao (azul). Consoante o escalão dos competidores, apenas 

poderão repetir os mesmo katas um determinado número de vezes, 

conforme, indicado a seguir:

Infantis: Podem repetir sempre o mesmo kata.

Iniciados: Têm de apresentar no mínimo 2 katas diferentes alternadamente.

Juvenis, Cadetes e Juniores: Têm de apresentar no mínimo 3 katas diferentes 

alternadamente.

Nas provas de kata é permitido realizar o kata Taikyoku Shodan e os Kata

Junro.

Todas as provas de kata são realizadas de forma mista, não havendo 

distinção entre provas de kata masculino e kata feminino.

7.2 Kumite

Só existe prova de kumite a partir do escalão de Iniciados.

Nos escalões de Iniciados e Juvenis as provas de Kumite têm a duração de 1 

minuto e os combates realizam-se sem interrupções para conceder pontos. A 

decisão final é realizada por Hantei.

Nos escalões de Cadetes e Juniores as provas têm a duração de 2 minutos. 

Os combates terminam no final do tempo regulamentar ou se existir uma 

diferença de 8 pontos.

Nos escalões de Iniciados e Cadetes não é permitido o contacto na cara.

8. Qualquer situação omissa neste regulamento será decida pelo painel de 

arbitragem do torneio, no decorrer do torneio.

9. Todas as inscrições para o torneio devem ser enviadas para o email 

geral.kak@gmail.com até ao dia 16 de março e não serão aceites inscrições 

no próprio dia. O sorteio das provas será realizado no dia 17 de março, em 

Pombal.
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