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Exmos. Senhores, 
 
O Departamento de Selecções da Federação Nacional de Karate – Portugal com o apoio do 
Clube Karate da Maia vai realizar no dia 17 de Abril de 2010, no Pavilhão Municipal de Águas 
Santas - Maia, o 3º Torneio das Selecções Regionais nas condições seguintes: 
 
Categorias – Equipa de Kumite (2 Cadetes, 2 Juniores e 2 Seniores) e Kata (Masculino e 
Feminino) 

KUMITE 

Cadete 14-15 Masculino 
Cadete 14-15 Feminino 
Júnior 16-17 Masculino 
Júnior 16-17 Feminino 
Sénior +18 Masculino 
Sénior +18 Feminino  

KATA 

+ 14 anos Masculino 
+ 14 anos Feminino 

Tabela 1 

 

Sistema da Competição – Será desenvolvida na modalidade de equipa mista constituída por 
6 elementos de Kumite e 2 de Kata. Quer no Kumite quer no Kata cada vitória equivale a 3 
pontos, o empate 2 pontos, a derrota 1 ponto e a falta de comparência 0 pontos. 
 
Em KUMITE, no sentido de promover maior intensidade competitiva e espectacularidade, serão 
atribuídos por cada Sambom mais 1 ponto à equipa, independentemente do resultado final 
do jogo em que é realizado o Sambom. 
 
Aos atletas que atingirem um score de 5 pontos no jogo, serão atribuídos 2 pontos extra à 
equipa, independentemente do resultado final, mas desde que não cometam mais do que 2 
faltas de C1 (Até Keikoku). 
 
Com o intuito de promover a segurança e o espírito pela protecção da integridade física dos 
competidores, serão atribuídos 3 pontos extra à equipa com menos faltas cometidas de C1 
(Prémio Fair Play). 
 
Em KATA, os competidores terão de realizar Kata’s Tokui, sem recurso à repetição. 
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DISCIPLINA RESULTADO N.º DE PONTOS 

Vitória 3 
Empate 2 
Derrota 1 

K 
A 
T 
A Ausência 0 

Sambom (por acção) 1 
Score de 5 pontos 1) 2 

 

K 
U 
M 
I 
T 
E 

Equipa Fair-Paly 2) 3 
Tabela 2 

1) Para além do score de 5 pontos terá obrigatóriamente de não cometer mais do que 2 faltas de C1 (Até Keikoku) 
2) Equipa com menos faltas cometidas de C1 

 
Para encontar o vencedor serão utilizados os seguintes critérios: 

1) Vence a equipa que conquistar o maior número de pontos; 
2) Se houver empate, vence a equipa que tiver o maior número de pontos marcados; 
3) Se persistir o empate, vence a equipa que tiver o menor número de pontos sofridos; 
4) Se mesmo assim persistir o empate, realiza-se mais um jogo de Kumite masc. sénior. 

 
 
Kata de Composição Livre – Para além dos Kata's clássicos, haverá uma prova especial de 
Kata de Composição Livre, em que os atletas das Selecções Regionais com mais de 14 anos 
masculino e/ou feminino e desde que indicados pelo Seleccionador Regional, podem participar 
nesta prova (apenas 1 Kata), conforme os seguintes critérios: 
 

a) O Kata deve ser original/genuíno, expresso de forma livre e criativa, respeitando 
integralmente os conteúdos fundamentais do Karate (Técnica - Acções motoras 
ofensivas e defensivas). Não são permitidas partes de Kata já codificadas;  

b) O Kata deve apresentar acções motoras simétricas (Ex.º: Mawashigueri à esquerda e 
direita); 

c) O Kata deve apresentar acções motoras que identifique graus de dificuldade acrescidos 
do ponto de vista físico (Ex.º: Flexibilidade - Movimentos de grande amplitude; 
Velocidade - Movimentos de execução rápida; Força - Movimentos fortes e explosivos; 
Coordenação - Controlo do Equilíbrio dinâmico e estático); 

d) O Kata deve apresentar 2 a 3 elementos de expressão corporal geral (Ex.º: Espargata, 
Ponte, Avião, cambalhota à frente, etc.) 

e) O Kata deve ser realizado entre os 60'' e 90’’. Qualquer segundo a mais ou a menos é 
penalizado em 1 ponto.  
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  Técnica 
Geral 

Criatividade 
Controlo 

Habilidades 

Simetria 

Multilateralidade 
Kime 

Excelente 4 Excelente 4 Excelente 4 Excelente 4 Excelente 4 
Bom 3 Bom 3 Bom 3 Bom 3 Bom 3 
Médio 2 Médio 2 Médio 2 Médio 2 Médio 2 
Fraco 1 Fraco 1 Fraco 1 Fraco 1 Fraco 1 

Tabela 3 

 
O Júri será constituído pela Equipa Técnica de Selecções da FNKP que atribuirá uma pontuação 
de acordo com a tabela 3 e cuja classificação será entre os 5 e os 20 pontos.  
Os três atletas melhor classificados em masculino e feminino repetirão o Kata de composição 
livre, imediatamente após à final das equipas.   
 

Selecções participantes – Selecção Regional do Norte, Selecção Regional do Centro/Norte, 
Selecção Regional do Centro/Sul, Selecção Regional do Sul, Selecção Regional da Madeira e 
Selecção Regional dos Açores.  
 
Programa – Sábado 17/04/2010 
 
  Das 10:00 às 12:30 Eliminatórias de Equipas e a prova de Kata Livre 
  Das 17:00 às 18:00 Final 
 
Todos os atletas devem usar o material obrigatório e aprovado na FNKP. A organização não 
disponibilizará qualquer tipo de protecções. 
 
Lisboa, 13 de Abril de 2010 
 
 O Presidente da FNKP,                      O Seleccionador Nacional,  
 
 
 
  

    (João Salgado)                                        (Joaquim Gonçalves)     


