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COPA ITAPECERICA DA SERRA DE KARATÊ 
INTERESTILOS - 2012 

• Informações do Evento - Inscrições abertas on line para todos os Atletas filiados à 
FPKI – Federação Paulista de Karatê Interestilos até Dia 01/09/2012 às 22:00 horas, 
para inclusões e correções de atletas. 

• Alojamentos - (0xx11) – 97223.2897 - Prof. Bevenuto 

• Categorias Individuais e Equipes valendo pontuação dobrada para o Ranking 2012.  

 
A “COPA ITAPECERICA DA SERRA DE KARATÊ INTERESTILOS - 2012” 

no dia 02 de Setembro de 2012 na ESCOLA MUNICIPAL PROF. 
ÁLVARO R. PEREIRA - (Escola Modelo) - Estrada João Rodrigues de 
Moraes n.º 3.818 – Bairro da Lagoa – Itapecerica da Serra – SP  

 O evento será organizado pela Confederação Brasileira de Karate Interestilos, 
com o apoio da SELJ – Secretaria de Esportes Lazer e Juventude de São Paulo e 
colaboração da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra. 

Para esta Copa foram convidados várias cidades do Estado de São Paulo Cotia, 
Itapecerica da Serra, Embu, Botucatu, Avaré, Arandu, Campinas, Santa Barbara 
D´Oeste, Araras, Bauru, Santos, Guarulhos, Suzano, Caçapava, São José dos 
Campos, Santo André, São Paulo, Araçatuba, Presidente Prudente, Tupã, Marília, 
Bauru, Lins, entre outras totalizando mais de 40 cidades. 

“A estimativa de participação neste evento é de 600 atletas em diversas 
categorias. “Teremos 145 categorias em disputa, desde as categorias de base 
até veterana acima de 60 anos.  
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As categorias de equipe de revezamento é uma novidade no interior, que 
podemos contar com um publico numeroso. Serão 10 áreas de lutas 
simultâneas, com telões de LCD em cada quadra, para que o publico e mesmo 
as equipes possam acompanhar o desempenho de seus atletas por diversos 
terminais de computadores, tudo em tempo real, inclusive pela internet. 
Também serão distribuídos lanches para todos os atletas  que participarem do 
evento  gratuitamente e uma equipe medica  formada por 04 profissionais na 
área da saúde com duas ambulâncias caso seja necessário prestar os primeiros 
socorros”. 

Este Evento valerá pontuação dobrada para o Ranking 2012 da FPKI e seltivo 
para o Campeonato Brasileiro do Karatê Interestilos que será realizado nos dia 
02 a 04 de Novembro de 2012, no Ginásio Mauro Pinheiro, com apoio da SELJ – 
Secretaria de Esportes Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. 

A abertura do evento terá início às 09:00 horas com a presença de autoridades 
locais.  

Será uma grande festa que Itapecerica da Serra e Região estão convidadas. 

  Um programa diferente de domingo para o curtir com os filhos, torcerem e até 
mesmo conhecerem um pouco mais sobre a modalidade do karate. 

 

 

Osvaldo Messias de Oliveira 
Presidente CBKI 


