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Pavilhão Desportivo Pedro Eanes Lobato 

Seixal 

REGULAMENTO 

1. A XIV Taça do NKGR será um torneio exclusivo ao estilo GoJu Ryu. 

 

2. O Torneio será realizado no dia 27 Janeiro de 2018, no Pavilhão Desportivo Pedro 

Eanes Lobato (Praceta António Henriques Marques, Amora).   

O evento terá inicio às 8h30 e termo às 18h30. 

 

3. O Torneio compreenderá a competição de Círcuíto, Kata e Kumite individual. 

 

4. As inscrições abrem-se às 00:00 horas do dia 05 de Dezembro de 2018 e encerram 

às 23:59 horas do dia 20 de Janeiro de 2019. As inscrições deverão ser feitas no 

site da Kimura (https://kimura.pt/nkgr). Só são consideradas válidas as inscrições 

que estejam comprovadamente liquidadas até 24 horas após a data do fecho das 

mesmas. O valor de cada inscrição será 5,00€; 

Escalões Kata -   Individual Masculino e Feminino 

Pré-Infantis (até 7 anos) 

Infantis (8-9) 

Iniciados (10-11) 

Juvenis (12-13) 

Cadetes (14-15) 

Juniores (16-17) 

Sub-21 (18-21) 

Seniores (+18) 

 

KATAS 

▪ Nos escalões até aos 7 anos: 

▪  a classificação será dada mediante atribuição de pontos; 

▪ os atletas farão  duas rondas, sendo a classificação dada pela soma obtida 

no somatório dos dois katas;  

▪ os atletas apenas poderão fazer as katas GEKISAI ICHI E NI na ronda de 

atribuição de pontos; 

▪ em caso de empate nos lugares de podium, os atletas farão uma nova ronda 

de desempate, caso o empate se mantenha a decisão será dada através do 

sistema de bandeiras. 

▪ Escalões com menos de quatro atletas juntam a série de masculinos com 

femininos em Kata. 
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▪ atribuídos os pontos, nos escalões com um nº de inscrições ≥10 passam os 

4 primeiros classificados para uma ronda de atribuição dos lugares de 

pódio com decisão através do sistema de bandeiras; 

▪ nos escalões com um nº de inscrições ≥ 16 passam os 8 primeiros 

classificados; 

 

▪ Nos escalões a partir de 8 anos 

▪ a classificação será dada mediante sistema de bandeiras; 

▪ apenas nos escalões de Infantis e Iniciados é permitido repetir o Kata; 

▪ os restantes atletas terão de apresentar um Kata na segunda eliminatória 

diferente da primeira; 

▪ até ao escalão de Juvenis, a partir dessa eliminatória os atletas podem 

repetir os Kata, desde que de forma alternada. 

 

5. Caso o número de inscrições seja elevado, nos escalões até Juvenis, serão divididos 

em função da graduação (Kyu) dos atletas. 

 

6. Caso a mesa de controlo o solicite, a identificação dos competidores será feita 

através da cédula pessoal ou cartão de cidadão. 

 

7. As pesagens serão feitas no momento da acreditação, será dada uma toleramcia de 

0,5Kg. 

 

8. Escalões de Kumite com menos de 4 atletas juntam à série seguinte.  

Kumite individual 

 

ESCALÃO GÉNERO PESO 

Infantis (8 - 9 anos) Feminino -27Kg; -32Kg; +32Kg 

Infantis (8 - 9 anos) Masculino -27Kg; -32Kg; +32Kg 

Iniciados (10-11) Feminino -37Kg; -45Kg; +45Kg 

Iniciados (10-11) Masculino -36Kg; -43Kg; +43Kg 

Juvenis (12-13) Feminino -42Kg; -48Kg; +48Kg 

Juvenis (12-13) Masculino -38Kg; -44Kg; -50Kg; +50Kg 

Cadetes (14-15) Feminino -47Kg; -54Kg; +54Kg 

Cadetes (14-15) Masculino -52Kg; -57Kg; -63Kg; -70Kg +70Kg 

Juniores (16-17) Feminino -48Kg; -53Kg; -59Kg;  +59Kg 

Juniores (16-17) Masculino -55Kg; -61Kg; -68Kg; -76Kg +76Kg 

Sub 21 (18-21) Feminino -50Kg; -55Kg; -61Kg; -68Kg +68Kg 

Sub 21 (18-21) Masculino -60Kg; -68Kg; -75Kg; -84Kg +84Kg 

Seniores (+18) Feminino -50Kg; -55Kg; -61Kg; -68Kg +68Kg 

Seniores (+18) Masculino -60Kg; -68Kg; -75Kg; -84Kg +84Kg 
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9.Nos escalões infantis e Iniciados o combate terá a duração de um minuto, a decisão 

será pelo sistema de bandeiras  (Hentei) 

 

10. No Kumite, escalão de Iniciados, serão consideradas faltas os toques ao nível 

Jodan, assim como pontuadas as técnicas nas quais não ocorra toque no adversário 

(limite de quatro dedos de distância na intenção do ataque.) 

 

11. Por escola, solicita-se a presença de um ou mais árbitros. Recomenda-se o uso de 

fato e gravata com as cores regulamentadas. 

 

12. A organização proporcionará o apoio médico compatível com a prova. 

 

 

13. Os eventuais seguros de competição, serão por conta e risco dos clubes aderentes. 

 

14. A organização não fornecerá os cintos vermelhos e azuis, assim como as proteções 

necessárias para as provas (Kata / Kumite). 

 

15. Conta a idade dos atletas à data da prova (27 de Janeiro de 2019) 

 

16. A organização não se responsabiliza pelos acidentes ocorridos durante o torneio. 

 

17. A organização reserva-se o direito de anular uma prova se não tiver o número de 

inscrições suficiente. 

 

18. Os treinadores devem imprimir as folhas de prova, visto a organização não 

disponibilizar cópias impressas. 

 

19. O alojamento e transporte ocorrerão por conta e risco de cada clube aderente. 

 

20. Os valores mencionados, deverão ser entregues aos Instrutores de cada escola ou 

clube participantes, sendo depositados, pelos mesmos, na conta com o seguinte IBAN: 

PT5000 0700 000038223344823, até ao dia 20 de janeiro 2019. Ao efetuar o 

pagamento, cada instrutor deverá apresentar o o respetivo comprovativo de 

transferência. 

 

21. O sorteio do torneio realizar-se-á a 21 de Janeiro 2019 nas instalações do NKGR, o 

mesmo será divulgado no dia 24 de Janeiro de 2019 com o respetivo programa. 
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Informações Complementares 

 

Qualquer dúvida ou interpretação, não constante deste Regulamento, será 

esclarecida e/ou resolvida atempadamente através dos seguintes contactos: 

 

• Instrutor: David Oliveira tel. 966635875 e-mail: direccaonkgr@gmail.com 

 

• Secretário: Ruben Pedroso tel. 968401084 e-mail: secretariankgr@gmail.com 

 

Pavilhão Desportivo Pedro Eanes Lobato 
 

 

 

https://goo.gl/maps/e7VYe1sB1sk 
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