FEDERAÇÃO PAULISTA DE
KARATÊ INTERESTILOS
Filiada à CBKI - Confederação Brasileira de Karatê Interestilos
WUKF - World Union of Karate-Do Federations
CNPJ (MF) – 97.353.122/0001-01
São Paulo, 02 de Janeiro de 2012
Senhores filiados FPKI:
Primeiramente queremos desejar a todos um Próspero Ano Novo, todo o
sucesso, paz e saúde para nossos filiados e familiares.
Acreditamos que todos devem ter percebido que não temos utilizado o
SISTEMA INTELIGENTE de competições, desenvolvido pela CBKI e FPKI para
nossos últimos eventos.
Infelizmente, após quase 3 anos de tentativas, despesas e muita paciência,
tivemos que mover uma Ação Indenizatória muito pesada contra os
webmasters que faziam todo o trabalho das nossas entidades, e que
abandonaram o trabalho e o contrato em vigor durante o Pan-americano. Em
breve os senhores terão notícias sobre audiências etc...
Nossa festa Melhores do Ano 2011 é totalmente dependente do Sistema de
Competições, para pontuar os campeões e vice-campeões de cada categoria de
Katá e Kumite, principalmente para fazer os desempates etc.
Sabemos da discrepância quanto à pontuação individual dos atletas, por isso
tomamos a decisão de premiar todos os atletas que conquistaram até 3º
lugares em Katá e Kumite.
Teremos uma outra despesa a mais com esta decisão, mas será a mais justa e
possível para sanarmos qualquer injustiça na premiação.
Estaremos enviando a lista em ordem alfabética dos atletas que serão
premiados na festa, sem constar a colocação de cada um, todos receberão a
premiação como MELHORES DO ANO 2011.
Logicamente estes atletas terão acesso livre na festa. Esta decisão que
tomamos não interferirá na pontuação das 10 melhores academias do ano
2011.
Contamos com a compreensão de todos e como já estamos desde AGOSTO
2011 com a nova empresa de Informática e Marketing, O NOVO SISTEMA
está quase pronto e não teremos mais problemas de RANKING para a festa
relativa ao ano 2012 em 2013.
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Informamos que a festa será realizada na Chácara Batagin em Santa Bárbara
D’Oeste no dia 29 de Janeiro de 2012, neste dia teremos também a
Assembléia da FPKI e da CBKI, será uma grande festa de todos para o
congraçamento e fortalecimento da amizade entre nós.
Pedimos que os professores enviem a Lista de Atletas e Convidados até dia 24
de Janeiro de 2.012. Os Convidados deverão pagar o valor de R$ 30,00,
crianças até 06 anos não pagarão para participar.
Os professores TITULARES das Academias não pagarão para participar da
festa, mas não aceitaremos REPRESENTANTES nem dos RANKEADOS nem
das ACADEMIAS.
Teremos como todos os outros anos, as brincadeiras SE VIRA NOS 30,
CALOUROS, PIADAS etc... Serão premiados com 06 bicicletas após
julgamento dos presentes.
Precisamos da presença de todos os Professores na Assembléia Geral da FPKI,
ocasião em que estaremos apresentando RELATÓRIOS FINANCEIRO E
ADMINISTRATIVO das entidades, bem como apresentando o Calendário
2012.
Muitos assuntos estarão em pauta na AGO, conforme carta de convocação
enviada em Novembro a todos os professores.
A Chácara estará aberta às 07:30 horas da manhã, ocasião em que será
servido um delicioso café da manhã, às 09:00 até 10:00 horas teremos a AGO,
em seguida será servido aquele tradicional almoço, com churrasco e um
cardápio bem rico a todos.
Contamos com a presença de todos, somente juntos e participativos é que
podemos exigir e fazer a FPKI cada vez melhor.
Saudações a todos.

Prof. Osvaldo Messias de Oliveira
Diretor FPKI
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“Prêmio Melhores do Ano – 2.011”
Dia 29 de Janeiro de 2012 – 09:00 horas da manhã
Local –CHÁCARA BATAGIN
SANTA BÁRBARA D´OESTE – SP
Programação “PRÊMIO MELHORES DO ANO - 2011
08:00 horas

Abertura do Local

11:00 horas

Início do Churrasco

14:00 horas

Gincana e Jogos

16:00 horas

Entrega do Prêmio “Melhores do Ano – 2.011”

17:00 horas

Encerramento

Este ano a Festa será realizada na CHÁCARA BATAGIN – SANTA BARBARA D´OESTE SP
O Local oferece:
• Salão para 500 pessoas
• 01 piscina
• Campo de Futebol
• Vestiários e Sanitários Masculino e Feminino,
• Cozinhas com churrasqueira profissionaL
•

Solicitamos aos professores que levem Bolas de Vôlei e Futebol.

PREMIAÇÃO
•
•
•
•

Os atletas que irão receber o Prêmio Melhores do Ano 2011 deverão estar de
Kimono e Faixa no momento do recebimento do Prêmio, as fotos irão para o site e
deverão estar bem bonitas.
Quem não se apresentar de kimono, não receberá o prêmio.
O Prêmio só será entregue para o próprio atleta “Ninguém poderá representar os
premiados”
Segue no anexo a Ficha de Inscrição para a Festa.
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PRAZO para CONFIRMAÇÃO

•

A confirmação das presenças será até dia 24 de Janeiro, os professores
deverão depositar o pagamento dos convidados na conta da FPKI Bradesco Agência 2878-9 Conta corrente 1170 -3 - Federação
Paulista de Karate Interestilos,e enviar o comprovante via fax ou email juntamente com a lista nominal dos participantes.

•
•
•
•

VALOR POR CONVIDADO e NÃO RANKEADO – R$ 30,00 (trinta reais)
Crianças até 6 anos não pagam.
Atletas Rankeados 1º 2º e 3º lugares não pagam.
O Professor titular responsável pela Associação não paga.

CARDÁPIO
•
•
•
•
•
•

Arroz Branco - Arroz à Grega
Mandioca - Maionese
Farofa - Saladas (Rúcula, alface)
Churrasco: Lingüiça, Frango, Alcatra, Contra Filé
Refrigerante: Coca Cola, Guaraná Antártica, Soda Limonada
Frutas: Abacaxi - Doces

Obs – O responsável da cozinha, estará vendendo cerveja para os interessados, maiores
de 18 anos.
•

Proibido levar bebidas alcoólicas.

BRINCADEIRAS:
Este ano estaremos colocando 06 bicicletas como prêmio aos vencedores de concursos
tais como :
• - Se vira nos 30 (30 segundos para mostrar alguma habilidade inédita) - Alguma
habilidade com instrumentos musicais
• Concurso de Calouro Infantil até 12 anos
• - Concurso de Calouro acima de 13 anos
As inscrições poderão ser feitas no local antes do evento.

