
 

 
 

IV OPEN SÃO PAULO DE KATA 2018 
No próximo dia 02 de setembro de 2018, a Federação Paulista de Judô com o apoio da 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ  estará realizando o IV OPEN SÃO PAULO DE KATA 
2018, para atletas registrados na 1ª. Divisão, da F.P.Judô e atletas filiados nas outras Federações filiadas a 
CBJ. na cidade de São Paulo- SP, obedecendo a seguinte programação: 

NÃO SERÁ NECESSÁRIO ATESTADO MÉDICO. 

INSCRIÇÃO: até o dia 27 de agosto de 2018 (segunda feira) 

Enviar com o modelo anexo por e-mail: openspveteranos@fpj.com.br 

P R O G R A M A Ç Ã O 

Local: GINÁSIO POLI ESPORTIVO ANTONIO BALDUSCO 

Avenida Dona Anila 1001 ITAPECERICA DA SERRA (Rua da Delegacia) 

Data: Dia 02 de Setembro de 2018 (domingo) 
12,30 min às 13h30min:  Confirmação de inscrição das duplas; 
13,30 hs:  Reunião dos Juízes e Oficiais de Mesa; 
14,00 min:  Início das apresentações das duplas para: 

Nague-no-kata, Katame-no-kata, Kime-no-Kata e Ju-no-kata,Kodokan  GoshinJitsu; 

Em todos os Katas só haverá disputa para os Yudans e Dangais, não havendo distinção,  disputando todos 
(masculino, misto e feminino juntos numa categoria só). O atleta só poderá inscrever em único Kata. O 
participante do Kata, que fizer a apresentação e tirar nota média acima de 5,5 o Tori estará  isento de 
apresentação do Kata, no exame de graduação para Shodan, Para os que forem fazer exame para Nidan a 
media deverá ser acima de 6,5 e para Sandan e acima a média deverá ser acima de 7,5. Sómente o Tori que 
estará isento da Apresentação do Kata no dia do exame.  

Da Participação: 

a) Obrigatório apresentar a Carteira de Atleta da Federação Paulista de 2018, ou da sua Federação de 
Origem. 

b) Comparecer, obrigatoriamente, com judogui branco; 
c) As duplas deverão se apresentar com distintivo do seu clube fixado no peitoral esquerdo do 
judogui e calçando chinelos de borracha; 
d) Atletas do sexo feminino deverão usar uma camiseta fechada, totalmente branca, por baixo do judogui. 
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