2ª Copa Brandão de Karate
Santa Bárbara D’Oeste, 6 de abril de 2018.
Prezado Professor,
Temos a grata satisfação de convidar sua conceituada associação para honrar-nos com sua
participação na 2ª Copa Brandão de Karate, com organização da ACAK – Associação
Cooperativa das Academias de Karate, realização de Dojo Brandão Karate com apoio da
Secretaria Municipal de Esportes de Santa Bárbara D’Oeste, FPK – Federação Paulista de
Karate, Projeto Educando de Karate, Kimonos Araújo, Novo Engenho e Atlanta Retoques
Automotivos.
Data: 30 de setembro de 2018
Horário: 08 horas
Local: Ginásio Djaniro Pedroso * mapa do local no final do convite
Endereço: Rua Prudente de Moraes, 250 - Centro, Santa Bárbara D'Oeste – SP.
Prazo de Inscrição: 26/09/2018 – Quarta-Feira – Valor da Inscrição: R$ 50,00
As categorias e demais informações de inscrição se encontram na Ficha de Inscrição disponível
no site da ACAK – www.acak.com.br – Enviar para paulinho@acak.com.br


Na sexta-feira, dia 28/09 confira no site da ACAK a previsão de horários das categorias

Confira logo abaixo a Programação, Regulamento Geral e Premiação do evento.

Organização

Realização

Apoiadores

Contato com organizadores do evento:
(19) 99102-0676 – José Brandão – jbchaveiro@hotmail.com.br
(19) 98181-385 – Marcos Carvalho da Cruz – marcosccrz25@gmail.com
(19) 3406-1713 – Manuel Gonçalves Guardia – kimonosaraujo@hotmail.com
Desde já agradecemos e contamos com sua presença, que será fundamental para o sucesso
do nosso evento.
Professores José Brandão, Marcos Carvalho da Cruz e Manuel Gonçalves Guardia
Organizadores do Evento

Programação:
08:00 hs – Chegada das Delegações
08:30 hs – Reunião de Árbitros e Técnicos
08:40 hs – Desfile das Delegações
08:50 hs – Apresentação e agradecimentos
09:00 hs – Início das Competições
17:00 hs – Previsão de término das Competições

Regulamento Geral:
Kata até 13 anos – até 3º kyu os katas serão básicos do estilo e o atleta poderá repetir até
a final – 2º Kyu e acima os katas serão de livre escolha e atleta não poderá repetir nenhum kata.
Kata 14 anos e acima – até 5º kyu serão básicos do estilo e o atleta poderá repetir até o
final – 4º Kyu e acima os katas serão de livre escolha e o atleta não poderá repetir nenhum kata.
Kumite – eliminatórias simples. Até 13 anos o tempo de luta será de 1 minuto e 30 segundos
corridos. De 14 a 17 anos, 18 a 34 anos (feminino) e 35 anos acima o tempo de luta será de 2
minutos corridos, de 18 a 34 anos masculino o tempo de luta será de 3 minutos corridos.
Será permitida a presença de técnicos na área de competição somente com agasalho da
associação/clube.
Cada atleta deverá portar seu próprio protetor de mão, bucal e faixas vermelhas e azuis.
Para as atletas femininas será obrigatório o uso da camiseta branca lisa.
Cada associação deverá se apresentar com sua própria placa de identificação no desfile.
Ocorrências não previstas pelo regulamento geral da competição serão solucionados pelo
diretor de arbitragem.

Premiação:
Serão premiados com medalhas os 4 primeiros classificados (dois terceiros lugares) em
todas as categorias e com troféus para as 5 (cinco) primeiras associações melhor classificadas.
A pontuação será da seguinte forma: 7 pontos para medalhas de ouro, 5 pontos para
medalhas de prata e 2 pontos para medalhas de bronze.
As premiações dos atletas serão todas realizadas em pódio durante a competição.

Mapa do Local:

