
01/03/2015 - 20ª Copa Tietê de Karate 

Foi um sucesso total a abertura do Circuito ACAK 2015, com a realização 

da 20ª Copa Tiete de Karate válida pela “1ªEtapa ACAK 2015”, organizada 

pelos Professores Alziro Cesarino e César Foresto, neste último domingo 

(01/03) na cidade de Tietê 

O evento contou com a participação de um grande número de atletas com 

457 participações nas modalidades de Kata e Kumite, vindos de 18 

cidades do Estado de São Paulo, integrando um grande grupo desde as 

categorias menores de 7 anos às adultas, registrando também acirradas disputas entre atletas de alto nível que 

integram seleções paulista e brasileira. Todas as disputas transcorreram com o melhor espírito desportivo entre 

os atletas, sem nenhuma ocorrência importante de ordem médica ou administrativa, em todas as 5 áreas 

utilizadas.  

O sucesso do evento foi o resultado de um grande trabalho de equipe, somando a elogiável organização dos 

Professores Alziro e César ao gentil e indispensável apoio recebido da Prefeitura Municipal de Tietê através de 

sua Secretaria de Esportes, representada pelo Secretário de Esportes Sr. Fábio Vidoto Beloto e o presidente da 

Câmara Municipal Dr. Pedro Souza Campos; além da perfeita organização logística e administrativa da Equipe de 

Trabalho da ACAK; e principalmente ao ótimo trabalho realizado pela equipe de bons árbitros dirigida pelos 

Professores Mateus M. Alves(Diretor de Arbitragem) e Alziro Cesarino(Diretor Adjunto de Arbitragem), 

 que administraram e dirigiram com competência e seriedade o grupo composto por árbitros credenciados pela 

ACAK-Associação Cooperativa das Academias de Karatê e FPK-Federação Paulista de Karatê. 

Importante registrar que em todas as disputas de Kata e Kumite, já foram aplicadas as novas regras 

determinadas pela WKF com total conhecimento pelo quadro de árbitros, bem como o bom entendimento das 

técnicas já assimiladas pelos atletas, fruto evidentemente do trabalho sério e esclarecedor que os professores e 

técnicos já haviam transmitidos em suas academias. 

Confira abaixo a classificação das 10 primeiras associações: 

Academia Pontos Classificação 

Hortolândia 104 1º 

Washi Ki-O 95 2º 

Bushido-Kai – LKS 73 (mais ouro) 3º 

SEJUL CRAS 73 4º 

Washi Kan 67 5º 

Santana de Parnaíba 47 6º 

Lutar 32 7º 

Santa Cruz / Bela Vista 20 8º 

Salto 19 9º 

Amak 16 10º 

Kenkô 16 10º 

 


