REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO:
Federação Paulista de Judô
Rua: Airosa Galvão, 45, Agua Branca – São Paulo - SP
DATA E LOCAL DO EVENTO:
DATA: 07 de maio de 2022.
LOCAL: Arena Olímpica de São Bernardo do Campo.
R. Tiradentes, 1845 - Santa Terezinha, São Bernardo do Campo.

CONTATOS:
Federação Paulista de Judô
E-mail: fpj@fpj.com.br

PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO:




Será disputado entre duplas, com atletas da Divisão Especial,
registrados por entidades da Federação Paulista de Judô, com idade
mínima de 15 (quinze) anos, que se apresentarão em duplas, do sexo
masculino, feminino e misto, nas seguintes modalidades: Nague no
Kata, Katame no Kata, Kime no Kata, Ju no Kata e Kodokan Goshinjutsu. No kime no Kata e Kodokan Goshinjutsu só haverá disputa para
os yudans, disputando todos masculino, misto e feminino numa
categoria só. Não haverá limite de participações;
Participarão atletas masculinos e femininos nos kata abaixo

Campeonato Paulista de Kata 2022
Dangai
Masculino

Feminino
Nage no Kata
Katame no Kata
Ju no Kata

Yudan
Misto

Masculino

Feminino
Nage no Kata
Katame no Kata
Ju no Kata

Misto

Divisão Única - Yudan
Kime no Kata
Kodokan Goshin Jutsu



As inscrições deverão ser feitas via link abaixo, até o dia 03 de maio
de 2022:

https://forms.gle/YJCjkkrRh4o7Kcci6
 Os professores responsáveis deverão fazer as inscrições
de todos os atletas de uma única vez, via ficha (anexo I),
anexando no link da inscrição;
PROGRAMAÇÃO:

07h30min às
08h30min

Credenciamento e Confirmação de Participação

08h

Reunião de Árbitros e Oficiais Técnicos

08h30min

Abertura do Evento

09h

Início das apresentações

Local do
Evento

07 de maio de 2022 – sábado

TAXA:




Pagamento até o dia 03 de maio R$ 70,00 (por atleta e por kata);
Pagamentos entre 04 de maio e 06 de maio R$ 140,00 (por atelta e por
kata);
O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito via depósito bancário
identificado ou PIX até o dia 03 de maio de 2022 em conta especificada
abaixo, após essa data será cobrada a taxa de inscrição fora do prazo, o
comprovante e o nome do atleta devem ser enviados no link da
inscrição.
Federação Paulista de Judô
Banco Bradesco
Agência: 1195
Conta corrente: 0805-2
CNPJ: 62.348.875/0001-36





Chave PIX
Federação Paulista de Judô
CNPJ: 62.348.875/0001-36

Não serão permitidos pagamentos no dia no evento;
Os pagamentos deverão ser realizados de maneira integral, ou seja,
os depósitos devem ser efetuados com o valor total das
confirmações;
Os professores deverão apresentar o comprovante recebido no e
mail no credenciamento;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:









O Regulamento do evento está disponível em www.fpj.com.br
É obrigatório a apresentação da carteirinha da F.P.JUDÔ 2022;
É obrigatório o uso do judogi branco;
Obrigatório o uso do distintivo da agremiação do atleta, sob pena de
multa;
Para premiação será permitido somente judogi branco;
Devido ao cenário pandêmico serão adotadas as seguintes medidas:
o Uso de máscara (optativo);
o Higienização das mãos;
o Manter o distanciamento mínimo, se aplicável;
o Apresentação nas entradas para atletas e acompanhantes do
comprovante de vacinação completa para a Covid-19 com duas
doses e ou dose única (Janssen);
o Sem a apresentação do certificado não será permitida a entrada
no ginásio;
O credenciamento deverá ser realizado pelo professor responsável de
cada entidade, ou indicar um responsável para realizar o mesmo, no
credenciamento o responsável deve entregar:
o Ficha de Inscrição Completa;
o Comprovante Vacinal dos atletas e técnicos contra Covid ou teste
de Covid PCR em até 72 horas ou teste antígeno para Covid com
72 horas antes do credenciamento;
o Comprovante de pagamento das taxas;
o No credenciamento o técnico deverá retirar as fichas de pesagem
de toda a equipe.

São Paulo, 21 de abril de 2022
Alessandro Panitz Puglia
Presidente da Federação Paulista de Judô

Campeonato Paulista de Kata
Da Associação ou Clube: __________________________________________

Inscrições das Duplas
Preencher corretamente os quadros abaixo:
Categoria Dangai ou Yudan - Sexo: Masculino, feminino e mista.
Kata: Nague no kata, Katame no kata, Kime no kata, Ju no kata e Kodokan
Goshinjutsu

Categoria:
Kata:
Kata:
Kata:

Sexo
Tori
Uke

Categoria:
Kata:
Kata:
Kata:

Sexo
Tori
Uke

Categoria:
Kata:
Kata:
Kata:

Sexo
Tori
Uke

Categoria:
Kata:
Kata:
Kata:

Sexo
Tori
Uke

Nome dos Atletas

Nome dos Atletas

Nome dos Atletas

Nome dos Atletas

Nome do Técnico
Responsável.

