
  

 

V SÃO PAULO OPEN DE KATA 
 

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: 

Federação Paulista de Judô (F.P.JUDÔ). 
Rua Airosa Galvão, 45 Água Branca. São Paulo – SP 
 

DATA E LOCAL DO EVENTO: 

DATA:  07 de setembro de 2019. 
LOCAL:  GINÁSIO POLI ESPORTIVO ANTONIO BALDUSCO 
Avenida Dona Anila 1001 ITAPECERICA DA SERRA (Rua da Delegacia). 
 
CONTATOS: 

Federação Paulista de Judô (F.P.JUDÔ). 
E-mail: openspveteranos@fpj.com.br 
 

PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO: 

Aberta a todos os atletas devidamente registrados em outras 

Federações Estaduais. A inscrição será realizada mediante apresentação da 

anuência da Federação Estadual de origem. 

Será disputado entre duplas, com atletas da Divisão Especial, 

registrados por entidades da Federação Paulista de Judô, e as demais 

Federações, com idade mínima de 15 (quinze) anos, que se apresentarão 

em DUPLAS, não haverá divisão por sexo (masculino, feminino e misto 

em uma categoria só), nas seguintes modalidades: Nague no kata,  

Katame no kata, Kime no Kata, Ju no kata e Kodokan Goshin-jutsu .( 

No kime no Kata e Kodokan Goshin-jutsu  só haverá disputa para os 

Yudans. Cada atleta poderá competir uma única vez por modalidade de 

kata (Dangai – máx. 3 modalidades; Yudan – máx. 5 modalidades). 

As duplas devem ser inscritas através da entidade filiada ou 

vinculada, em cada uma das modalidades, devendo encaminhar a ficha 

de inscrição para o e-mail openspveteranos@fpj.com.br. 

 Serão aceitas as inscrições até o dia 01/09/2019. 



 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO: 

DATA EVENTO HORÁRIO 

07/09/2019 
Reunião Juízes e Of. 

Técnicos 
13h30min. 

07/09/2019 Confirmação das Duplas  12h30min – 13h30min. 

07/09/2019 
Início das 

apresentações 
13h45 

 

TAXA: 

Conforme tabela de custas 2019. Disponível em www.fpj.com.br. 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 O Regulamento do evento está disponível em www.fpj.com.br. 

 É obrigatória a apresentação da carteirinha expedida pela Federação 

Estadual para o ano de 2019. Não serão aceitos recibos. 

 As duplas deverão se apresentar com distintivo do seu clube fixado no 

peitoral esquerdo do judogui e calçando chinelos de borracha. 

 
Alessandro Panitz Puglia 

Presidente 


